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INLEIDING
Aflevering XIII van de Mededelingen is een extra dik nummer,
waarmee de opvallende slankheid van nummer XII wel afdoende
gecompenseerd wordt. We zijn heel blij twee uitvoerige bijdragen te kunnen brengen van de hand van Joris van Parys, auteur van de met de
Gouden Uil bekroonde biografie van Frans Masereel . Zoals vorig jaar al
werd meegedeeld in de Inleiding van Mededelingen XII had Joris van
Parys zich voorgenomen een biografie van Buysse te schrijven op grond
van de bewaarde correspondentie. De plannen voor dit brievenboek zijn
inmiddels uitgebreid tot een biografe tout court, dat wil zeggen
gebaseerd op dl het materiaal, ook het werk dus. Een eerste resultaat van
het voorbereidende werk voor deze biografe wordt de lezers van de
Buysse Mededelingen als een veelbelovende voorproef aangeboden: Van
Parys schetst de vriendschap tussen Buysse, Masereel en hun Franse
vriend Léon Bazalgette en tekent een portret van deze laatste - veel te
weinig bekende - Franse auteur. Het is duidelijk dat hier nieuwe bronnen worden aangeboord die een frisse wind zullen doen waaien in de
Buyssestu ie.
De auteurs van de volgende twee studies zijn geen onbekenden meer
in deze reeks Mededelingen . Yvan de Maesschalck gaat deze keer wat
nader in op de lijn die loopt van Buysse naar Hugo Claus - met de
nieuwe productie van Vrijdag werd weer maar eens opgemerkt dat in
dit stuk echo's doorklinken van De biezenstekker, maar er blijkt nog
heel wat meer aan de hand te zijn - en Romain . %hn van de Maele, die
ons meedeelde dat hij een meer omvattende studie over Buysse aan het
voorbereiden is, stelt zijn focus scherp op Uleken .
We kunnen verder nog de vroeger al beloofde aanvulling brengen
op de correspondentie Loveling-Fredericq (zie Mededelingen IX en X),
die vorig jaar wegens tijdgebrek achterwege diende te blijven . Ze werd
nu geheel verzorgd door Daniël Vanacker, die overigens de eer toekomt
de lacunes te hebben opgespoord. En ten slotte vindt de lezer hier nog een
uitgebreide studie van Virginie Lovelings roman Sophie, gebaseerd op de
in de Gentse Universiteitsbibliotheek bewaarde correspondentie . Sylvie
Engels bestudeerde deze brieven in haar eindverhandeling (RUG 1997) .
De door haar geannoteerde briefwisseling wordt hier afgedrukt voor
zover ze nog nietgepubliceerd was, waarmee het materiaal dat eerder al
diende voor de belangwekkende en veel geciteerde studie van Daniël
5

Vanacker over "Virginie Loveling en de schoolstrijd" (Mededelingen
III) nu integraal beschikbaar is.
We ronden deze Mededelingen af met de gebruikelijke Kroniek, en
kunnen alvast aankondigen dat de lezingen die zullen worden gehouden
op het Buysse colloquium op 3 december 1997 in de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent, zullen worden bewerkt en gepubliceerd in de volgende aflevering. Wellicht kunnen
we dan ook - zoals eerder al beloofd - terugkomen op de Gentse plaatsnamen in Buysses werk . Steeds met dank voor uw reacties, suggesties en
medewering.
DE REDACTIE
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VERRE NEVEN, NAASTE VRIEND
Cyriel Buysse, Frans Masereel
en hun Franse vriend Léon Bazalgette
door
Joris van Parys

Cyriel Buysse est un de mes plus vieux et chers umis.
Q uels beaux jours nous uvons ensemble!
(Léon Bazalgette aan Frans Masereel, 26 mei 1919)
1
"Dan was Cyriel Buysse ook familie van u?" vraagt de interviewer .
"Nee," antwoordt Frans Masereel - die net heeft verteld dat Virginie
Loveling een tante van hem was ; "Buysse was geen familie van ons,
maar ik heb hem goed gekend . Hij kwam me vaak opzoeken in
Parijs" .' Een merkwaardig antwoord is dat, aangezien Virginie niet
meer of minder tante van hem was dan haar zus Pauline 2 , de moeder van Buysse . Bloedverwanten waren Frans en Cyriel niet, maar ze
hadden dus wel gemeenschappelijke familie . Julius Mac Leod 3

(1) `Ten huize van Frans Masereel', televisie-interview (BRT), gefilmd in Masereels atelier
in Nice, april 1961 (Masereel was toen bijna 72) . Er bestaat ook een boekuitgave van de
gesprekken ter voorbereiding van het interview (in Joos Florquin, Ten huize van, Brugge
1971) . In de film zegt Masereel : "Zelfs Virginie Loveling, die ook familie was van ons en die
ik nog een paar keren heb ontmoet, sprak geen Nederlands ." In het boek luidt de passus als
volgt : "Virginie Loveling, die eveneens verre familie van ons was, sprak ook wel Nederlands
maar als we ze ontmoetten sprak ze Gents ." (p . 230) . Masereel was verre familie van de
Lovelings via zijn stiefvader Louis Lava (zie noot 3) .
(2) Pauline Loveling (1832-1909), de moeder van Cyriel Buysse, was de oudste van de drie
gezusters Loveling ; waarschijnlijk heeft Masereel haar niet of nauwelijks gekend ; zijn herinneringen aan Virginie (1836-1923) dateren ongetwijfeld uit de tijd toen zij in Gent woonde,
de stad waar hij zelf het grootste deel van zijn jeugd doorbracht .
(3) Julius Mac Leod (1857-1919), internationaal bekend bioloog en leider van de liberale
vleugel van de Vlaamse Beweging, was dus een neef van Buysse en een oom van Masereel :
zijn moeder, Sophie Fredericq, was een halfzuster van Pauline Loveling ; zijn vrouw, Florence
Hélène (Fanny) Maertens, was een halfzuster van Masereels stiefvader Louis Lava. Zie Louis
Fredericq, Notes sur la fámille Fredericq-Beaucarne, p. 35-42 (privé-uitgave 1940) . In de
stamboom op p . 33 van Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X ( Gent 1994 )
wordt de vrouw van Mac Leod per abuis Fanny Lava genoemd . In werkelijkheid was ze geen
zus maar een halfzuster van Lava.

bijvoorbeeld, zoon van een halfzuster van Pauline Loveling, was
getrouwd met een halfzuster van Masereels stiefvader Louis Lava.
Als het over zijn vooroorlogse kennissenkring gaat doet Masereel
op latere leeftijd wel vaker onbetrouwbare uitspraken . Zijn bewering
dat Buysse hem in het Parijs van de jaren twintig geregeld kwam
bezoeken is zo'n halve waarheid . Alles wijst erop dat het integendeel
bij sporadische ontmoetingen is gebleven. Op 4 januari 1929 staan
ze in het Normandische Exmes aan het graf van hun gemeenschappelijke vriend Léon Bazalgette ; op 29 juli van hetzelfde jaar maakt
Masereel in een café aan de Frans-Belgische grens de schetsen voor
het houtsnedeportret dat in de monografie van Achilles Mussche 4 ,
en nadien ook in de bibliografie van Robert Roemans 5 als frontispice
wordt opgenomen . In Masereels correspondentie en in die van
Buysse is nergens zelfs maar een terloopse verwijzing naar andere
afspraken of ontmoetingen te vinden . Overigens : in brieven van
Bazalgette uit de late jaren twintig wordt Masereel aangesproken met
"Cher vieux Frans", terwijl Buysse hem in een briefvoor de afspraak
in het grenscafé aanspreekt met "Cher Monsieur Masereel" . Het vermoeden dat de twee Vlamingen voor elkaar nooit meer dan een
vriend van een vriend zijn geweest, wordt bevestigd door een passus
in Masereels gesprekken met Pierre Vorms 6 . Op de vraag van Vorms
hoe hij vertrouwd is geraakt met het werk van de Amerikaanse
dichter Walt Whitman antwoordt hij :
[ . . .] eest surtout Bazalgette qui m 'a fait entrer dans l 'ambiance de
Whitman . II avait d ailleurs consacré, comme vows le savet, une grande
partie de sa vie à la traduction des "Feuilles d'herbe" et à une monumentale étude consacrée à leur auteur. Par ailleurs, Léon Bazalgette
était un être extraordinairement attachant . Grand admirateur de
Romain Rolland, it devint après la première Guerre mondiale le
Directeur aux Editions Rieden [ . . .] dune collection de littérature inter-

(4) Achilles Mussche, Cyriel Buysse. Een studie. Met portret en handversiering door Frans
Masereel, Gent 1929 . Het monogram FM rechts onder in het blok van het portret
(100xl20mm) is op de afdruk onleesbaar .
(5) Robert Roemans, Kritische bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een biblio raphie
over Cg r. Buysse, Kortrijk 1931 . Het portret is verkleind (80x95mm) opgenomen, zomer vermelding van de naam Masereel .
(6) Pierre Vorms, Gesprache mit Frans Masereel, Dresden-Zi rich 1967 . Het boek was een
Duits initiatief (Verlag der Kunst), en alleen de Duitse vertaling van de in het Frans gevoerde
(en op geluidsband opgenomen) gesprekken werd gepubliceerd . Pierre Vorms (1903-1986) :
Frans kunsthandelaar en uitgever van Masereel .
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nationale qui introduisit en France un grand nombre de romans d'auteurs européens contemporaine, panmi lesquels Cyriel Buysse, l écrivain
fiamand, qui était son ami et devint le mien .'
2

Met het werk van Buysse, die precies 30 jaar ouder is, heeft Masereel
kennis gemaakt tussen 1905 en 1910, de jaren van zijn opleiding aan
de Boekenschool en de Academie in Gent . In het verfranste milieu
waarin hij is opgegroeid heeft hij vooral Emile Verhaeren, Georges
Eekhoud en Camille Lemonnier gelezen, maar ook Buysse en
Streuvels heeft hij in die jaren ontdekt . De opvoeringen van Het
gezin Van Paemel door de Gentse Multatuli-kring$ hebben een
onvergetelijke indruk op hem gemaakt, en blijkens een brief uit
1917 is Buysses novellenbundel Van arme mensen een van de boeken
die hij na de oorlog had willen illustreren .
Om als illustrator in het naoorlogse Genève' niet helemaal
afhankelijk te blijven van opdrachten, richt Masereel in het voorjaar
van 1919 met de Franse auteur René Arcos" een eigen uitgeverij op,
de Editions du Sablier. Wat hun voor ogen staat is een reeks door
Masereel geïllustreerde uitgaven, waarin naast werk van Franstalige
auteurs ook vertaalde novellen en korte romans een plaats kunnen
krijgen . Bij de voorbereiding van hun programma kloppen ze voor

(7) Citaat uit het transcript van de geluidsopnamen (zie noot 6) . Feuilles d'herbe :
tweedelige integrale vertaling (Parijs 1909) van Whitmans gedichtencyclus Leaves of Grass ;
"monumentale étude" : Walt Whitman. L'Homme et son oeuvre (Parijs 1908)
(8) Zie Marc-Edo Tralbaut, Frans Masereel (Antwerpen 1973) : "Un jour il me confia qu'il
n'oublierait jamais `Het gezin Van Paemel' [ . . .] qu'il avait vu jouen plusieurs foie par le
`Multatuli-kring' de Gan" (p . 31) . Tralbaut verwijst naar een gesprek uit de late jaren zestig , toen Masereel bijna 80 was . De 20ste opvoering van Netgezin Van Paemel, op 12 .1 .1908
in het socialistische Feestlokaal Vooruit te Gent, was een "Jubelvertonning ter eere van Cyriel
Buysse" . Misschien zaten die avond zowel Buysse (48) als Masereel (18) in de zaal .
(9) Van arme mensen (Amsterdam 1901) is een van de titels op een lijstje bij een brief aan
Stefan Z eig, die Masereel in contact bracht met de Duitse uitgever Anton Kippenberg
(ns Verlag) . In 1920-21 gaf heel door Masereel geillustreerde edities van Emile Verhaeren
en August Vermeylen (Der ewige Jude, 1921) uit, maar geen boek van Buysse .
(10) Masereel verbleef vanaf 1915 in Genève, vanaf eind 1922 in Paris . Voor de oorlog
maakte hij deel uit van de Gentse Burgerwacht ; tijdens de oorlog beschouwde hij zichzelf als
gewetensbezwaarde, maar in België stond hij als dienstweigeraar geregistreerd . Pas in 1929
werd hij buiten vervolging gesteld .
(11) René Arcos (1880-1959) : Frans auteur en uitgever, vriend van Romain Rolland en
Léon Bazalgette, medeoprichter van de groep L'Abbaye (1906), waarvan o .a. Georges
Duhamel en Charles Vildrac deel uitmaakten . In 1921 verhuisde hij van Genève naar Parijs,
waar hij zonder Masereel doorging met de Editions du Sablier.
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advies aan bij Bazalgette, die voor de Parijse Editions Rieder een
internationale collectie samenstelt. Omdat Bazalgette die collectie
zal openen met Het Ezelken (Le bourriquet), een roman uit 1910 van
zijn vriend Cyriel Buysse, ligt het voor de hand dat hij voor Le
Sablier onmiddellijk aan werk van Buysse denkt . In een brief aan
Masereel schrijft hij :
Ny aurait-il pas de fortes pages de Cyriel Buysse qui conviendraient à
vos éditions? Une de ses tongues nouveltes? Jy pense parce que nous
altons publier cette année dans une petite collection doptje suis chargé,
son roman Het Ezelken, traduit par Pierre Maes, sur ma Bemande.
C est une simple suggestion que je vows soumets, mon cher ami Masereel
- et vows en ferez ce que vows voudrez. (Cyriel Buysse est un de mes plus
vieux et chers amis. Quels beaux jours nous avons ensemble.) 12

Op die suggestie wordt kennelijk geïnteresseerd gereageerd, want in
zijn volgende brief vermeldt Bazalgette naast het adres van Georges
Eekhoud ook dat van Buysse in Afsnee . Met Eekhoud zal Masereel
corresponderen over een Geneefse editie van Le terroir incarné 13 . Van
eventuele contacten met Buysse is in de Sablier-correspondentie
geen spoor terug te vinden . Misschien zijn Masereel en Arcos al in
een vroeg stadium tot de conclusie gekomen dat ze zich geen uitgaven kunnen permitteren van auteurs die bij Franstalige lezers
totaal onbekend zijn, maar het is niet uitgesloten dat Buysse vanwege zijn aversie tegen pacifisten 14 een verzoek tot samenwerking
onbeantwoord heeft gelaten .

(12) Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 26 .5 .1919 (Frans-Masereel-Stiftung,
Saarbrucken-Heidelberg) . De vertaling door Pierre Maes van Het Ezelken (Le bourriquet) verscheen van 26 december 1920 tot 26 januari 1921 als feuilleton in La Flandre Libérale.
Volgens Robert Roemans (Kritische bibliographie van Cyriel Buysse gevold door een bibliographie over Cyr. Buysse, Kortrijk 1931, p. 69, nota 2) is dat de reden van de vermelding "2 éd ."
(2de editie) in de Parijse boekuitgave . De gedateerde opdracht (juni 1920) van vertaler Maes
in het exemplaar van Georges Eekhoud bewijst echter dat Roemans' verklaring niet klopt.
Pierre Maes is ook de vertaler van zes verhalen van Buysse (zie Roemans, p . 71-72) .
(13) Wegens de permanente financiële problemen van Le Sablier kwam er geen Geneefse
editie van dit boek . Arcos en Masereel gaven wel werk uit van twee andere Franstalige
Vlamingen : Cinq récits (1920) en Le travailleur étrange (1921) van Emile Verhoeren en Le
trésor des humbles (1921) van Maurice Maeterlinck. Zie Joris van Parys, Masereel Een
biografie, Antwerpen-Baarn 1995, p . 106-107 .
(14) Zie voetnoot 10 ; zie ook Cyriel Buysse, `Dienstweigeraars' in De Haagsche Post,
8 .12.1917 ; VW 7, p. 506-507 : Buysse had respect voor jonge mensen die weigeren een
"veroveringsoorlog" te helpen voeren maar niet voor dienstplichtige landgenoten die
"weigeren hun land te dienen als het, onrechtvaardig aangerand, in doodsgevaar verkeert" .
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Omslag van de Franse vertaling (1920) van Het Ezelken .

Hoe dan ook, de eerste Franse boekuitgave van een roman van
Buysse verschijnt in 1920 in Parijs, als nummer 1 van de collectie
Prosateurs Etrangers . Vanwege Bazalgette betekent die ereplaats vóór vertalingen van Dostojevski, Thomas Hardy, Gottfried Keller
en Knut Hamrun - een blijk van vertrouwen waarvoor Buysse gezien
de onderschatting van zijn talent in eigen land bijzonder gevoelig
moet zijn . Als voorwoord is in Le bourriquet de bladzijde
overgenomen die Maurice Maeterlinck in 1911 heeft geschreven
voor de Buysse-huldiging in Antwerpen . 15 In de eerste zin al maakt
Maeterlinck duidelijk dat Buysse thuishoort in een internationale
collectie : "Je place mon vieil ami Buysse parmi les trois ou quatre
grands conteurs rustiques de ces cinquante dernières années" . En hij
voegt er een vergelijking aan toe die de nieuwsgierigheid van een
Franstalig publiek moet prikkelen : "C'est potre Maupassant" .
In zijn recensie in La Nouvelle Revue Francaise van januari 1921
gaat Albert Thibaudet' 6 nog een stap verder :
C gist le premier ouvrage qu on ait traduit chez nous de l écrivain flamand contemporain le plus connu . Il faut espérer que ce ne sera pas le
dernier, car eest une oeuvre de premier ordre. M. Maeterlinck qui a
donné au livre quelques lignes de preface compare son compatriots à
Maupassant. Maupassant a écrit un conte dopt le thème rappelle dans
une certaine mesure celui du Bourriquet, Clair de Lune, mais le
Bourriquet lui gist bigin superieur. Cette etude de vieilles filles et de cures
gist poussée avec une patience, une minutie, une bonhomie et une finesse
flamandes qui à chaque page nous font retrouver un pays de connaissance, car nous nous souvenons non seulement des sufets, mais de la
manière des vieux peintres des Pays-Bas. Tout le livre gist entrainé, avec
une parfaits mesure et le gout le plus discret, vers un symbolisme simple
et puissant, vers une idee de la vie irresistible qui monte sur les barrières
touchanter ou ridicules qu on lui oppose et de la chair flamande qui
déborde les disciplines et les contraintes. Ces vieilles filles, ces prêtres, ces
sacristains sopt des chefs-d oeuvre d 'observation malicieuse et les
dernières pages atteignent comme Un Coeur simple la perfection de la
juste sobriété. Si les Flamands manquent souvent de sympathie pour
potre culture, reconnaissons que eest parfois potre faute et que des

(15) De tekst van Maeterlincks hommage werd opgenomen in Huldebetoon Cyriel Buysse
op Zondag 9April 1911 . Feestschrift, Antwerpen 1911, p . 54-55 .
(16) Albert Thibaudet (1874-1936) : Frans literair-historicus en criticus, auteur van studies over Mallarmé, Flaubert en Stendhal en van L'Histoire de la littérature francaise de 1789
jusqu' à nor jours (Parijs 1936) .
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écrivains de valeur de Cyriel Buisse devraient depuis longtemps être
passés en franfais. "

Ondanks die enthousiaste kritiek in de NRF wordt Le bourriquet
niet het verhoopte begin van een internationale carrière voor de
auteur en zijn boek. De vermelding "5e édition" in de laatste herdruk'$ van januari 1926 dekt trouwens minder imposante verkoopcijfers dan de uitgever wil doen geloven . Uit de oplagen blijkt dat de
belangstelling voor de vertalingen van Nederlandse literatuur die
Bazalgette in de Prosateurs Etrangers opneemt niet te vergelijken is
met de waardering in andere Europese landen . Van De kleine
Johannes bijvoorbeeld zijn al voor de oorlog Engelse, Duitse, Deense
en Zweedse vertalingen verschenen . Frederik van Eeden had gehoopt
dat hij door de Franse editie van 1921 eindelijk ook in Frankrijk
naam zou maken, maar dat zit er niet in . Wie de vier drukken van
Le petit Jean een succes noemt ziet over het hoofd dat welgeteld 380
exemplaren van de eerste druk bestemd waren voor de boekhandel .' ) Hetzelfde geldt voor de Franse Pallieter van 1923 . In vergelijking met het spectaculaire succes van Timmermans' boek in
Duitsland vindt Bazalgette de respons op de Franse editie erg
teleurstellend . In een brief aan August Vermeylen verwijt hij het
Franstalige publiek in België dat het achter Parijse modes aanloopt
en weinig of geen interesse heeft voor goede literatuur uit eigen
land .ZO Des te opvallender is het, dat hij een jaar na Le bourriquet de

(17) Albert Thibaudet, `Le Bourriquet, par Cyriel Buisse, traduit du flamand (Rieder)' in
La Nouvelle Revue Francaise. Revue mensuelle de littérature et de critique, Tome XVI, nr .
LXXXVIII (januari 1921), p. 110 (rubriek `Notes') . Zowel in de titel als in de tekst van de
recensie wordt de naam van de auteur verkeerd gespeld ("Buisse") . Un Coeur Simple: verhaal
van Gustave Flaubert
(18) Zie Catalogue general des ouvrages en langue francaise 1926-1929 ; deel Auteurs l,
Parijs 1987, p . 370 .
(19) In zijn biografe Trots verbrijzeld Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901
(Amsterdam 1996) parafraseert Jan Fontijn zonder commentaar een brief van vertaalster
Sophie Harper-Monnier aan Van Eeden : "Het succes van de vertaling (er verschenen vier
drukken) troostte haar [ . . .] voor het verlies van haar kind" (p . 430) .
Kort nadat de vertaling was verschenen kwam aan het licht dat de vertaalster het laatste
hoofdstuk grondig had aangepast aan haar katholiek geloof. Van Eeden had Bazalgette
verzekerd dat hij de vertaling van begin tot eind had gecontroleerd, maar gaf achteraf toe dat
hij dat niet had gedaan . Bazalgette tilde zwaar aan het incident omdat het de goede faam van
zijn collectie in gevaar bracht .
(20) Léon Bazalgette aan August Vermeylen, Parijs 17 .4 .1924 ; AMVC: B 309
(11747111) ; zie verder in deze Mededelingen : `Cher Bazal', brief 37 .

13

beslissing neemt ook de vertaling van Buysses nieuwe roman Zoals
het was 21 uit te geven .
Dat boek vol herinneringen aan zijn jeugd voltooit Buysse in
dezelfde maand maart 1921 waarin Masereel in Genève de laatste
hand legt aan de houtsnedensuite Souvenirs de mon pays. "Il y a dans
cette nouvelle série d'images quelque chose de particulièrement
émouvant pour qui, comme moi, connait et aime de longue date ton
pays" 22 , schrijft Bazalgette nadat hij zijn exemplaar heeft ontvangen .
Toevallig vertrekt hij een paar dagen later voor een korte vakantie
naar Astene, waar hij te gast zal zijn bij Emile Claus :
Iustement je men vais jeudi passer cinq à six jours en Flandre, chez le
brave vieux Claus, dopt la maison est si cordiale . C est l anniversaire de
Lemonnier et nous aeons pris l'habitude, à quelques intimes, de nous
réunir ce jour-là, pour ranimer le souvenir de l'homme vraiment chic
quit était. Cette année eest à Zonneschijn (Soleil, comme l un de tes
poèmes, mon vieux - Cyriel Buysse, en son moulin de Deurle, sera potre
voisin . (A ce propos, nous allons publier en franfais son dernier roman
qui eient de paraïtre; Zoo als het was, traduit par lui-même .) 23

Hoeveel deugd hij aan die Vlaamse vakantie beleeft blijkt achteraf
uit een brief aan Frederik van Eeden : "Je viens d'aller passer quelques jours en Flandre, chez de vieux amis ou il faisait déliciewc
On faisait des randonnées dans les prairies aux bords de la Lys et tout
s'épanouissait dans une lumière de paradis ." 24
3
Reminiscenties aan een vooroorlogse zomer in Afsnee - vier heren in
luchtige tenues op een snapshot dat eruitziet als een stilgezet beeld
uit een vroege filmklucht . Van links naar rechts : Léon Bazalgette,

(21) C était ainsi, Parijs 1922 (Nr. 12 van de collectie Prosateurs Etrangers Moderner) . De
vertaling ( door Buysse zelf) verscheen van 19 januari tot 31 maart 1922 ook als feuilleton
in La Flandre Libérale.
(22) Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 12 .6 .
(Frans-Masereel-Stiftung,
Heidelberg) .
(23) Léon Bazalgette aan Frans Masereel, 12 .6 .1921 (Frans-Masereel-Stiftung,
Heidelberg) . "Zonneschijn" : de villa van Claus in Astene . "Soleil" : verwijzing naar
Masereels houtsnedenboek Le Soleil ( Genève 1919 ) .
(24) Léon Bazalgette aan Frederik van Eeden, Parijs 7 .7 .1921 (Universiteitsbibliotheek
Amsterdam, Frederik van Eeden-archief ) .
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In de tuin van Buysses Maison Rose' te Afsnee (1907) : van links naar rechts
Léon Bazalgette, Emile Claus, Camille Lemonnier, Cyriel Buysse.

Emile Claus, Camille Lemonnier en Cyriel Buysse, die voor het oog
van de camera - en van het hondje dat in de open terrasdeur toekijkt
- een clowneske choreografie schijnen te improviseren . Over de
herinnering aan die vriendenreunie 25 van 1907 in Buysses Maison
Rose hangt 15 jaar later allang een waas van weemoed . Lemonnier is
in 1913 overleden, Bazalgette werd in 1914 gemobiliseerd en zal na
de oorlog nooit meer helemaal de oude worden . Maar als Buysse en
Claus hem "op een prachtige, warme juniochtend" 26 in 1922 aan
het station van Arras komen ophalen voor een autotoer door de
Vendée en de Morvan, is het Bazalgette niet aan te zien welke onherstelbare schade de oorlog in zijn leven heeft aangericht . "Voor ons
staat lachend onze goede vriend", schrijft Buysse, "Hij is in al die
jaren niets veranderd . Zijn donkere ogen kijken vriendelijk uit zijn
bruin gezicht, een eindje sigaret hangt tussen zijn lippen ; hij komt
naar ons toe, de beide handen uitgestrekt ." 27
4
Voor de vrienden is hij "Bazal", voor de burgerlijke stand Maurice
Léon Bazalgette, geboren in Parijs op 8 mei 1873 . Zoon van een
wisselagent die ontvanger bij de Caisse des Dépóts et Consignations

werd, en van de dochter van een makelaar, "commissionnaire en
marchandises" . Grootvader van vaderszijde : een landarbeider, afstammeling van hugenoten die zich na hun opstand in de Cevennes
terugtrokken in de barre Causse de Sauveterre . Tijdens een autoreis
met Buysse en Claus in 1911 bezoekt Léon het afgelegen gehucht
dat de naam La Bazalgette draagt . Een bevolking van 30 zielen, een
schooltje met 1 leerling . Niemand die Bazalgette heet - " . . . maar wat
hij vergat en wat ik duidelijk zag," constateert Buysse, "dat was zijn
eigen gelijkenis met die mensen : het zuiver type van de Lozérien van

(25) Op een kaart aan Camille Lemonnier schrijft Bazalgette begin september 1907 :
"Je seraf le 14 au soir à Afsnée pour y rester une semaine." (Musée Camille Lemonnier,
Elsene) . In de correspondentie met Lemonnier zijn verwijzingen te vinden naar diverse
bezoeken van Bazalgette in Afsnee en van Buysse in Parijs - onder andere na de autoreis van
1910 die Buysse zal beschrijven in De vrolijke tocht (Bussum 1911) . Op 4 .1 1 .1910 schrijft
Bazalgette aan Lemonnier : "Buysse est enfin arrivé, tous vont bien et ont bonne mine y compris l'auto" .
(26) Cyriel Buysse, De laatste ronde, Bussum 1923 ; VW 6, p . 484 .
(27) Id . ; VW 6, p . 489.
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de hoge, kale vlakten : somber, nobel type, type van de Catalan, meer
Spaans dan Frans, type van matador of Don Quichot, getemperd en
gelouterd door de mooie uitdrukking van zachte peinzersogen . " 2
Als lyceumstudent in Parijs raakt Bazalgette bevriend met zijn
leeftijd- en klasgenoot Henri Barbusse 29 , van wie hij later ondanks
levensgrote verschillen van mening een loyale kameraad blijft . Over
zijn verdere opleiding is niets met zekerheid bekend . Het enige
bewaard gebleven document uit zijn studietijd is een toelatingscertificaat van 25 juli 1 890 voor het eerste deel van het baccalaureaat .
Gezien zijn vroege vertrouwdheid met het werk van Walt Whitman
en Henry Thoreau moet hij zich in de jaren negentig hebben
toegelegd op de studie van het Engels en de Angelsaksische literatuur. Een belezen jongeman is hij, en ondernemend bovendien,
want in het najaar van 1894, op z'n 21ste, wordt hij uitgever van een
eigen tijdschrift met een ambitieus cosmopolitisch programma : Le
Magazine International. Revue de Littérature et de Vie moderne . In
dat tweemaandelijkse blad, dat zich presenteert als "Organe de la
Société Internationale Artistique", brengt hij stukken bijeen van en
over schrijvers die zijn droom van een literaire Internationale
belichamen . De Russen Tolstoj en Tsjechov, de Amerikanen
Emerson, Thoreau en Whitman, de Engelse dichter Shelley, de Ier
Yeats, de Duitser Richard Dehmel, de Belgen Georges Eekhoud en
Camille Lemonnier. 30 Wanneer in oktober 1894 in Brussel de
onafhankelijke Université Nouvelle wordt geopend is Bazalgette
erbij om zijn steun te betuigen . Bij die gelegenheid zal hij persoonlijk kennis maken met Lemonnier en hem bewegen tot medewerking aan zijn Magazine. 31 Vooral de omgang met Lemonniers
Vlaamse vrienden Verhaeren, Claus en Eekhoud stimuleert zijn
belangstelling voor het Vlaanderen dat hun bron van inspiratie is .
S

(28) Cyriel Buysse, `La Bazalgette' in Per auto, Bussum 1913 ; VW 6, p . 346 .
(29) Henri Barbusse (1873-1935) : Frans schrijver en journalist, oprichter van de internationalistische tijdschriften Clarté (1920) en Monde (1928) . Zie verder in deze Mededelingen:
Cher Bazel', brief 50 .
(30) Camille Lemonnier (1844-1913) : Belgisch Franstalig schrijver en kunstcriticus . Een
groot deel van zijn werk is geïnspireerd door Vlaanderen . Met zijn naturalistische novellen
en romans maakte hij ook in Parijs naam . De jongere auteurs (o .a . Emile Verhaeren) die zich
verenigden rond het tijdschrift La Jeune Bel ique beschouwden hem als hun geestelijke vader .
(31) Zie Emile et Marthe Verhaeren - Ste an Zweig (1900 -1926). Correspondente generale
I, Brussel 1996, p . 159 .
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Lemonnier is zelf een halve Vlaming . 32 Hij dweept met Bruegel,
Rubens en Jordaens, en ongetwijfeld houdt hij oprecht van de
Vlaamse landschappen die hij zijn goede vriend Claus ziet
schilderen . Maar tegelijk is hij een kind van de Brusselse bourgeoisie
die neerkijkt op het verpauperde Vlaanderen van de 19de eeuw . Voor
hem spreekt het vanzelf dat het Vlaams niet meer in staat is een literatuur van betekenis voort te brengen. "C'était le pauvre des lapgages humains", zegt hij in zijn memoires, "plutót une langue
inférieure préservée aux nécessités domestiques" . 33 Volgens Lemonnier zal de Vlaamse literatuur alleen overleven in het werk van
Franstalige Vlamingen .
Gefrustreerd door de kwaadwillige kritiek op zijn romandebuut 34 ,
door de beperkingen van zijn Oost-Vlaams idioom en in het algemeen door de taaltoestanden in Vlaanderen, raakt ook Cyriel Buysse
ervan overtuigd dat hij zijn literaire ambities beter kan concentreren
op een carrière als Franstalig auteur . Die frustratie komt tot uitbarsting in een emotioneel artikel tegen het flamingantisme waarin
meer dan één passus voorkomt die net zo goed uit de pen van
Lemonnier had kunnen vloeien : "Men moet eenmaal de moed
hebben het zichzelf te bekennen : het Vlaams is een arme, kleine taal,
en een schrijver van talent kan het maar diep betreuren dat hij over
geen beter voertuig van gedachtenverspreiding beschikt . Daarom,
verre van 't hem euvel te duiden, kan men niets anders dan hem toejuichen, wanneer hij erin slaagt een grotere taal machtig te worden ." 3 Dat Buysse hierbij niet in de laatste plaats aan zichzelf denkt
S

(32) Lemonnier was de zoon van een Vlaamse moeder en een - in Leuven geboren Waalse vader . Na de vroege dood van zijn moeder werd hij grootgebracht door zijn Vlaamse
grootmoeder.
(33) Camille Lemonnier, Une vie d'écrivain, Brussel 1984, p. 37 (eerste uitgave , met een
nawoord van Bazalgette : Erinnerungen, Berlijn 1913 ; eerste Franse editie : Brussel 1945) . Zie
ook Maurice Maeterlinck : "On avait décidé que nous apprendrions l'anglais et l'allemand
outre le francais qui était potre lapgue maternelle, sans parler du flamand réservé pour les
rapports avec les domestiques ." (Bulles bleues ou Souvenirs heureux, Monaco 1948, p . 30) . Zie
in dit verband o .a . de reactie van August Vermeylen : `Aan Camille Lemonnier' in het tijdschrift Vlaanderen (januari 1905) ; het opstel werd later opgenomen in Beschouwingen. Een
nieuwe bundel Verzamelde opstellen (Brussel-Rotterdam 1942), p . 7-13 .
(34) De naturalistische roman Het recht van de sterkste, Amsterdam 1 893 .
(35) Cyriel Buysse, `Flamingantisme en Flaminganten', in De Amsterdammer, 17 .1 .1897 ;
VW7, p . 302-307. Zijn uitlatingen in dit artikel zullen critici hem zelfs 30 jaar later nog verwijten (zie de katholieke Boekengids van 1927), hoewel hij ze al voor de eerste wereldoorlog
heeft ingetrokken en zich ervoor heeft verontschuldigd .
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bewijst zijn reactie 3G op zijn eerste kennismaking met Lemonnier in
1894 . Kennelijk is de steun van een bekend Franstalig auteur de aanmoediging die hij nodig had om zijn twijfels te overwinnen, want
kort daarna schrijft hij zijn eerste Franse novellen .
Buysse heeft een grenzeloze bewondering voor de exuberante taal
van "Maitre" Lemonnier, die hij met aandoenlijke toewijding
bestudeert om zijn kennis van het Frans te verbeteren . "Na lang
aarzelen" 37 stuurt hij hem in mei 1 895 een eerste verhaal - mogelijk
`Les grenouilles', dat begin 1 896 in de Parijse Revue Blanche zal verschijnen . In het Magazine International van Lemonniers vriend
Bazalgette verschijnt in juli de korte novelle `Les mauviettes' 38 , die
Buysse een paar weken eerder in Den Haag heeft geschreven .
In dat jaar 1 896 houdt de jonge Bazalgette in Brussel een lezing
voor de mede door Lemonnier opgerichte kunstafdeling van het
Maison du Peuple . De tekst wordt nadien in La Société Nouvelle 39
gepubliceerd en is vooral interessant omdat hij de kern bevat van de
socialistisch-humanistische visie die Bazalgette zijn leven lang zal
verdedigen : een socialisme dat de beperkingen van de sociaal-democratie afwijst en de pretenties ontmaskert van een intellectuele elite
die zichzelf als een superieure mensensoort beschouwt . Een aantal
stukken van dezelfde strekking die hij voor zijn Magazine
International heeft geschreven bundelt hij in 1 898 in zijn eerste
boek, L'Esprit nouveau dans la vie artistique, sociale et littéraire . Een

(36) Cyriel Buysse aan Auguste Buysse, Nevele 10 .11 .1894 : "[ . . .] vous ne sauriez croire
comme il y a peu de chance pour un écrivain Beige écrivant en francais, de parvenir à quelque
chose . J'ai pourtant décidé d'essayer une fois . Get été j'ai fait, chez un ami, la connaissance
de I'écrivain Lemonnier qui s'est obligeamment offert à m'appuyer, si je voulais faire la tentative ." (privé-coil . ; gepubliceerd in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap II, Gent
1986, p . 47) : "chez un ami" : Emile Claus ; zie Cyriel Buysse, Emile Claus . Mijn broeder in
Vlaanderen, Gent 1925 ; VW 6, p . 1206 e.v. .
(37) Cyriel Buysse aan Camille Lemonnier, Nevele 4 .5 .1895 (afschrift in de Universiteit
Gent, Vakgroep Nederlandse Literatuur ; de autografen van Buysses brieven in het Musée
Lemonnier te Elsene zijn voorlopig spoorloos) . Twee jaar later schreef Buysse hem voor een
andere novelle : "Si voos pouviez sans que cela voois coute trop de peine, me recommander
dans une revue ou chez un éditeur je voos en serail très reconnaissant" ( Cyriel Buysse aan
Camille Lemonnier, Den Haag 23 .5 .1897) .
(38) `Les grenouilles' en `Les mauviettes' (VW 7, p . 799-816) zijn de Franse versies van
`De kikkers' en `De pijpelingjes' (opgenomen in de bundel Uit Vlaanderen, 1899; VW 4 , p .
511 ) . `Les mauviettes' is door Buysse zelf gedateerd ("La Haye, juillet 96") . Zie A .M .
Musschoot, VW 7, Inleiding XXIX-XXX en XLII .
(39) De lezing van Bazalgette in Brussel vond plaats in april 1896 . La Société Nouvelle.
Revue internationale werd in 1884 opgericht door Fernand Brouez (1860-1900) .
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van de opstellen in de bundel is `l'Avenir du naturalisme', waarin hij
zich afzet tegen de deprimerende predestinatielogica van Zola . Wat
hij zelf bepleit is een vaag monisme, een door Walt Whitman geïnspireerd bewustzijn van universele verbondenheid dat de basis van
zijn internationalistische overtuiging wordt . "Ce qui fait la grandeur
de cette conception moderne de l'internationalisme," concludeert
hij, "eest qu'elle se rattache à la conception naissante d'un univers
ou tout est
Voor de eerste wereldoorlog al is Bazalgette een groot bewonderaar
van Romain Rolland, maar het effect van de poëzie van Walt
Whitman op zijn ontwikkeling is met geen andere invloed te
vergelijken . Zijn absolute behoefte aan geestelijke vrijheid en zijn
cultus van de broederlijke vriendschap 41 hangen nauw samen met
zijn intensieve studie van Whitmans Leaves ofGrass en van het leven
van de dichter. De publicaties waarmee hij naam zal maken zijn
trouwens het product van die jarenlange studie : de biografie Walt
Whitman. L'Homme et son Oeuvre (1908) en de eerste integrale
Franse vertaling (Feuilles d'herbe, 1909) van Whitmans poëzie .
Over zijn eigen leven is Bazalgette meer dan discreet . Slechts een
paar intimi kennen zijn levensgezellin Augustins Perrin, en zijn
goede vriend Stefan Zweig weet niet eens waar hij zijn vakanties
doorbrengt : in Normandië, ergens in "la France profonde" bezuiden
Lisieux, waar hij in 1900 voor weinig geld een stuk land met een
huisje en de ruïne van een watermolen heeft gekocht . Hier kan hij
zijn drukke Parijse besognes vergeten en zich naar het voorbeeld van
zijn tweede geestelijke vader Henry Thoreau42 onderdompelen in
ongerepte natuur. Bijna dertig jaar later schrijft hij over het moment
waarop hij zijn eigen Walden ontdekte : "l'homme que j'étais alors

(40) Léon Bazalgette, L'Esprit nouveau dans la vie artistique, sociale et littéraire, Parijs 1898,
p. 202 .
(41) Bazalgette ging ervan uit dat Walt Whitmans intieme omgang met vrienden
voortvloeide uit "l'universalité de ses sympathies" ( Walt Whitman. L'Homme et son Oeuvre, p.
69) . Vandaar zijn felle reactie tegen een boek van André Gide waarin Whitman als homoseksueel ter sprake komt : `A propos du "Corydon" d'André Gide', in Europe . Revue mensuelle,
Parijs 18 .8 .1924, p . 490-494 . Voor hedendaagse biografen is het een uitgemaakte zaak dat
Whitman homoseksueel was (zie Justin Kaplan, Walt Whitman . A
New York 1980) .
(42) Zie Henry David Thoreau, Walden, or Life in the Woods (1854 ) . Later publiceerde
Bazalgette een bundel door hem vertaalde essays van Thoreau (Désobéir, 1921) en de
biografie Henry Thoreau, sauvage (1924) .

Life,
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qui s'est accoudé un jour sur une barrière au bout d'un chemin, beau
comme tons les chemins qui ne mènent à reen" . 43
5
Met een galavoorstelling van zijn toneelstuk Le Mortin het Brusselse
Théátre du Parc en met een banket in Hotel Métropole wordt de
onvermoeibare Camille Lemonnier op zondag 8 maart 1903
gehuldigd naar aanleiding van de publicatie van zijn S0ste boek .
Bazalgette brengt een toont uit namens het comité dat Lemonnier
een maand later in Parijs zal huldigen . Buysse is present als vriend
maar ook als redacteur van het pas opgerichte tijdschrift Groot
Nederland, waarvoor hij `Het feest Lemonnier' 44 zal schrijven .
Anders dan de Franse dichter Achille Segard, die denkt dat hij tijdens de treinreis van Parijs naar Brussel "1'ápre campagne Flamande"
heeft gezien, weet Bazalgette wel waarover hij het heeft als hij over
België spreekt . Bovendien doet hij dat in een taal die voor Buysse een
genot is om naar te luisteren : "In buitengewoon mooi Frans, met een
stem die klonk als zuiver metaal, en in diepgevoelde woorden van
waardering en bewondering, sprak daarentegen Léon Bazalgette, de
andere Fransman." 4S Dat "de andere Fransman" een persoonlijke
vriend is bewijst een brief uit 1900, waarin Bazalgette het over een
recent bezoek van Buysse heeft : "Il y a 4 jours j'ai eu le très grand
plaisir de déjeuner avec Buijsse, en visite à Paris ."4G
Zijn inspanningen om als Frans schrijvend auteur naam te maken
heeft Buysse intussen definitief opgegeven . Zijn taal blijft te weinig
soepel en natuurlijk om een Franstalig publiek te overtuigen, en na
zijn mislukte poging van 1 898 om in Parijs door bemiddeling van
Maurice Maeterlinck een toneelbewerking 47 van de novelle De

(43) Léon Bazalgette, `Au murmure de la "Vie" ou le Moulin des Noës' in Europe. Revue
mensuelle , Parijs 15 .6 .1929, p. 186-187 (postuum gepubliceerde tekstfragmenten) .
(44) Groot Nederland, jg . I, 1903, d . I, p . 506-516 (VW 7, p. 143) .
(45) Ibid. (VW 7, p . 152 ) . Tekst van de toespraken in Mercure de France, nr. 160, juli
1903, p . 258-264 .
(46) Léon Bazalgette aan Camille Lemonnier, Parijs 2 .10 .1900 (Musée Camille
Lemonnier, Elsene) .
(47) Blijkens een briefvan Maeterlinck van 20 .11 .1898 (Parijs) bestonden er twee versies
van `Le Bátard' : "La nouvelle version du Bátard ent bien meilleure que la première . [ . . .] Si
Lugné ne peut le prendre à cause du caractère de son théátre, veux-tu que je le fasse remettre á Antoine?" (Stichting Maurice Maeterlinck, Gent) . Lugné : Aurélien Lugné-Poe, Frans
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mer waarvoor ook Bazalgette een bijdrage heeft geleverd, een vinnige
tekst waaruit blijkt dat hij Buysse vooral bewondert als voorvechter
van de vrije kunst :
[ . . .] Le seul témoignage que je puffs apporter, en ma qualité de fransquiion ignorant le néerlandais, au grand artiste que f?te la jeune
Flandre independante, est fondé sur les très rares pages qu it public en
franfais et le peu qui fut traduit de son oeuvre jusqu ici. Ces bribes me
permettent néanmoins, à la lumière dune amitié déjà ancienne pour
l'homme, de reconnaitre en Cyriel Buysse un écrivain de vérité avant
tout, dune probité intransigeante et d'une conscience admirable . [ . . .]
C est pourquoi tour ceux qui me risent la littérature de sacristie autant
que celle de boudoir [ . . .] font jéte aujourd'hui à Cyriel Buysse, comme
au robuste représentant de fart libre, digne et fier, au service de la
vérité, et, comme celle, toujours vainqueur à la fin . [ . . .] S '

Terwijl Lemonnier tijdens het avondfeest in Hotel Terminus oreert
over "le don souverain du Verbe" en Buysse omhelst "en frère de
race et de sang", 52 wijst Bazalgette in zijn hommage nuchter op de
parallellen tussen de strijd van de Vlaamse Beweging en het dagelijkse gevecht dat schrijvers in en buiten Vlaanderen moeten leveren
om in vrijheid te kunnen werken .
Buysse heeft ervoor gezorgd dat Bazalgette tijdens het banket de
naaste tafelgenoot van Emile Claus is . Waarschijnlijk krijgt niemand
aan die tafel de kans zich te vervelen, want Claus heeft een onuit1911 bracht bijna elk nummer berichten over Buysse en de voorbereiding van de huldiging .
Op 28 .1 .1911, in nr. 18, p. 5, onder de titel `Wordt Buysse gelezen?' : "Onze artikels over
den grooten Vlaamschen romancier Cyriel Buysse hebben voor onmiddellijk gevolg gehad,
dat sedert veertien dagen in de Volksbibliotheek van Antwerpen niets meer dan Buysse's
werken gevraagd worden ." 0p 25 .2 .1911, in nr. 22, p . 4, publiceerde het blad een open
brief van Buysse (`Een opheldering' ; VW 7, p . 318 ) over zijn beweerde rivaliteit met
Streuvels . Tot de medewerkers van De Week behoorde Herman van Puymbrouck , auteur van
het hoofdartikel over Buysse in nr. 14 (p. 1-2 , 31 .12.1910) en van de studie Cyriel Buysse
en zijn land (Bussum 1911) . De bijgewerkte editie van het boek (1929) werd uitgegeven
door Resseler en de Amsterdamse uitgever Van Holkema & Warendorf .
(51) Léon Bazalgette, Hommage aan Cyriel Buysse in De Week, 8 .4 .191 l . Uit de correspondentie van Bazalgette blijkt dat hij zelf twee (nog niet teruggevonden) teksten over
Buysse heeft gepubliceerd . In het voorjaar van 1904 schrijft hij onder een niet gedateerde
brief aan Camille Lemonnier : "Je vous enverrai ces jours une petite étude que j'ai fait publier sur Buysse" (Musée Camille Lemonnier, Elsene) . Bij een brief aan Ary Delen naar aanleiding van de Antwerpse Buysse-huldiging in 1911 voegt hij "quelques lignes que j'ai fait
paraitre récemment sur Cyriel Buysse dans les Nouvelles" (zie in deze Mededelingen : `Cher
Bazal', brief 4) .
(52) `Toespraak van den heer Camille Lemonnier' in Huldebetoon Cyriel Buysse op Zondag
9 April 1911 . Feestschrift, Antwerpen 1911, p . 58-60 .
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puttelijk repertoire van grappen en grollen . Als die in de buurt is,
zegt Buysse, is het of Bazalgette een ander mens wordt, iemand die
zich amuseert "comme un écolier en vacances, comme un enfant ." 53
En er wordt wat afgelachen, in Afsnee of in Astene, of op de achterbank van Buysses automobiel tijdens uitstappen en reizen . Bij een
van die gelegenheden hoort de chauffeur achter zijn rug een
geschater dat maar niet ophoudt : "Bazal me criait : Arrête un
moment, écoute, je n'en peux plus .' Alors me retournant, je voyais
Bazal riant aux larmes, cependant que Claus, gardant un sérieux
imperturbable, riant seulement de ses yeux malicieux, continuair ses
histoires fantaisistes et renversantes . Je pense que peu d'amis ont
connu ce Bazal libéré de soucis que nous ne voyions d'ailleurs qu'en
Flandre ." 54 Drie weken na zijn huldiging in Antwerpen vertrekt
Buysse met Claus, Bazalgette en zijn zwager Edmond de Keyser voor
een autotocht door Normandië, Bretagne en de Loirestreek tot in
het Centraal Massief. Hun niet gepland bezoek aan de godverlaten
plek die La Bazalgette heet zal het sterkste verhaal in de bundel Per
auto 55 opleveren .
Hoewel Bazalgette in Buysses reisverhalen de rol van "de filosoof"
toebedeeld krijgt, blijkt hij de meest praktische geest van het
gezelschap . "Onze goede vriend de Franse filosoof bezit voor zover ik
weet, niets dan goede en zelfs voortreffelijke eigenschappen,"
schrijft Buysse . "Hij is het die steeds alle onze reizen heeft georganiseerd, die telkens de hotels heeft uitgekozen, die de lange tochten
oordeelkundig in etappes heeft gesplitst [ . . .] . Hij heeft maar één
gebrek, hij wil, als het ook maar enigszins kan, aan niemand de weg
vragen!" 56 Van dat "gebrek" maakt Buysse in zijn verhalen dankbaar
misbruik: Bazals eigenzinnigheid is meer dan eens de oorzaak van
hilarische toestanden waarbij hopeloos verkeerd wordt gereden en
groteske omwegen worden gemaakt . Bijvoorbeeld `Om uit Lisieux
te komen' en `Op zoek naar de kathedraal van Bourges' - titels van
verhalen uit Per auto en De laatste ronde. Maar ook als Bazal zichzelf
(53) Cyriel Buysse, Bazal en Flandre' in Europe, 15 .6 .1929, p . 202 ; VW 7, p . 859 . Ook
Emile Verhaeren was dol op de verhalen van Claus . Zie : Cyriel Buysse, Emile Claus. Mijn
broeder in Vlaanderen, Gent 1925 ; VW 6, p. 1214 e .v. . Zie ook Cyriel Buysse,
`Herinneringen aan Emile Verhaeren', VW7, p . 225-226 .
(54) Ibid.
(55) Cyriel Buysse, `La Bazalgette' in Per auto, Bussum 1913 ; VW 6, p . 343 . Boven het
verhaal liet Buysse de opdracht "A mon ami Léon Bazalgette" drukken .
(56) Cyriel Buysse, `De weg vragen' in De laatste ronde (Bussum 1923) ; VW 6, p. 501 .
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ertoe kan bewegen om de weg te vragen wordt hij het mikpunt van
goedmoedige plagerij . Hij is namelijk "een allerbeleefdst en vriendelijk man, en wel voornamelijk met minderen : zijn `overbeleefdheidsgevoel' ging zo ver dat hij, om de aangesproken persoon alle
moeite te sparen, zelf het antwoord op de vraag gaf. "s'
6
Over het links-internationalistische milieu in Parijs waarin
Bazalgette in de vooroorlogse jaren een vooraanstaande figuur wordt
heeft Buysse nooit een woord geschreven . Verwonderlijk is dat niet .
Twintig jaar eerder was hij een van de weinige Van-Nu-en-Straksers
die zich buiten het gedweep met anarchistische theorieën hield 5 R, en
gemeenschapsidealen hebben hem als nuchtere individualist nooit
aangesproken . Hij staat wel achter concrete eisen van het socialisme,
maar een wereldverbeteraar is hij niet . Wat hem betreft is het socialistische streven naar wat hij "de Groote Broederschap" noemt het
product van dagdromen over een heilstaat . Bazalgette daarentegen
staat in Parijs midden in een generatie jonge auteurs die wel in dat
ideaal gelooft en haar geloof probeert uit te dragen in tijdschriften
zoals het in 1910 door Jean Richard Bloch 59 opgerichte L'Ef
fort, drie
jaar later omgedoopt in L'Effort Libre. Door toedoen van Bazalgette
zal het blad de Buysse-vertalingen `Récit' en `Remords' 6" opnemen .
Bij de Editions de L'Effort Libre publiceert Bazalgette zelf in 1913
de brochure Europe. Welke rol hij in het Parijs van die jaren speelt

(57) Cyriel Buysse, `Om uit Lisieux te komen' in Per auto (Bussum 1913) ; VW 6,
p. 302 .
(58) Cyriel Buysse aan Emmanuel de Bom, Nevele 23 .2 .1895 : "Volgens u bestaat er maar
één reddingsbaak in de Kunst : de anarchie: de waarheid in de anarchie : de volstrekte vrijheid
en de Groote Broederschap! God! laat ons toch helder zijn ." (AMVC : B 995 ; 63061116) . In
een interview antwoordt Buysse in 1913 op de vraag naar zijn mening over "het streven naar
gemeenschapskunst" : "Dat gaat geheel buiten mij om . Absoluut . Daarvoor ben ik veel te
sterk individualist" (E . d'Oliveira, De jongere generatie, Amsterdam 1914 ; het interview is
herdrukt in E . d'Oliveira, '80 en '0 aan het woord Amsterdam 1966, p . 110-119) . Zie ook
VW 1, Inleiding, XXVI-XXVII .
(59) Jean Richard Block (1884-1947) : Frans schrijver en journalist . In de jaren 20 werd
Block een van de voornaamste medewerkers van het tijdschrift Europe, waarvan Bazalgette
hoofdredacteur was, en uitgever van de collectie Prosateurs Francais Contemporaine bij
Rieder.
(60) `Récit' (`Verhaal' uit Stemmingen, 1911 ; vertaald door Pierre Maes) verscheen in het
nummer van oktober 1913 ; `Remorde' (`Berouw' uit Lente, 1907 ; vertaald door Jean de
Lanier) in dat van juni 1914 .
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blijkt uit de bladzijden die Stefan Zweig in zijn memoires aan hem
wijdt . Over zijn verblijf van maart 1913 in de Franse hoofdstad
schrijft Zweig : "In Parijs trof ik om mijn vriend Bazalgette een groep
jonge mensen, die in tegenstelling tot de vorige generatie niets te
maken wilde hebben met enige vorm van eng nationalisme of
agressief imperialisme . Jules Romain [ . . .1, Georges Duhamel, Charles Vildrac, Durtain, René Arcos, Jean Richard Bloch, die zich eerst
verenigden in L'Abbaye, daarna in L'Effort Libre, waren hartstochtelijke voorvechters van een komend Europa [ . . .] " . 61 Door
Zweig wordt Bazalgette met Romain Rolland, Emile Verhaeren en
Rainer Maria Rilke uitgenodigd voor een lunch in het elegante
Parijse restaurant Boeuf à la mode . Voor de Oostenrijkse auteur met zijn hang naar theatrale effecten - is dit samenzijn met de vier
mannen die hij het meest bewondert het hoogtepunt van zijn laatste
vooroorlogse vakantie in Parijs . Het moet een middag zijn waaraan
ook Bazalgette tijdens de oorlog vaak terug zal denken .
Van een heuglijke gebeurtenis gesproken : eveneens in dat voorjaar
van 1913 wordt Bazalgette door een vriend van Jean Richard Bloch
voorgesteld aan de 23-jarige Vlaamse schilder en tekenaar Frans
Masereel, die sinds anderhalf jaar in Parijs woont . Hoewel Masereel
op dat moment nog een illustere onbekende is, maakt hij bij die
eerste kennismaking een overrompelende indruk. "Il avait une
prédilection pour les hommel vigoureux et paisibles", schrijft Bloch
over Bazalgette . "Je n'oublierai jamais l'enthousiasme dons il fit
preuve, le jour ou il fit la connaissance de Franz Masereel : `Celui-là,
me répétait-il le soir même, celui-là, vois-tu, eest le roi des chics
types, eest l'homme le plus épatant que tu puisses rencontrei." 6
Bazalgette is niet de enige die dat vindt . Een paar jaar later zullen
ook Romain Rolland, Stefan Zweig, Henry van de Velde en andere
vrienden getuigen dat ze nooit iemand hebben ontmoet die alle
whitmaniaanse eigenschappen zo volkomen vanzelfsprekend in zich
verenigt als de jonge Masereel .
Z

(61) Stefan Zweig, De wereld van gisteren. Herinneringen van een Europeaan, p . 197;
Amsterdam 1990 (Die Welt von gestern . Erinnerungen eines Europders, Stockholm 1944 ;
heruitgave : Frankfurt a.M . 1987 ) . Zweig en Bazalgette hadden elkaar in 1904 leren kennen
en bleven hun leven lang bevriend .
(62) Jean Richard Bloch, `Premier printemps sans Bazal ette' in Europe, 15 .6.1929,
p . 218 . De vriend van Bloch die Masereel bij Bazalgette introduceerde was journalist Henri
Guilbeaux .
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Op een junimiddag in 1914 wandelt Bazalgette naast Buysse en
Claus als toerist door de binnenstad van Orléans . Drie maanden
later loopt hij door dezelfde straten in het uniform van infanteriesoldaat en hotst hij in een vrachtwagen door het zwaar gebombardeerde Amiens om uit de ruïnes te helpen redden wat er nog te
redden valt .
Op het moment van de Duitse invasie in België is Masereel met
vakantie in Bretagne . Hij keert ijlings terug naar Gent maar vlucht
een paar maanden later voor de oprukkende Duitsers naar Parijs .
Buysse is in die zelfde dagen voor een kort bezoek in Den Haag .
Voordat hij naar België kan terugkeren is Antwerpen gevallen en
Gent bezet, zodat hij vier jaar in Nederland zal moeten blijven . Van
hun Parijse vriend Bazal weten ze maandenlang niets meer dan dat
hij - op z'n 40ste - gemobiliseerd is . Brieven blijven onbeantwoord
of komen terug met de vermelding "Inconnu" . Voor Buysse duurt
die onzekerheid tot begin 1915 . Eind januari ontvangt hij uit Wales
een brief van Claus die zijn grootste ongerustheid eindelijk wegneemt:
Jai heureusement refu une lettre du brave Banal, qui a eu mon adresse
par un anglais. Banal est plein de courage. II est toujours à Orléans,
mais dans sa lettre it me pane longuement de vows, me demandant
beaucoup de nouvelles . Il se plaint quit ne refoit pas ha] moindre nouvelle de vows, et que je dofs vows faire beaucoup d'amitiés. Je lui ai
re ondu immédiatement que vows et votre famille se portent bien, et
que vows lui écrivez beaucoup, que vows maven même envoyé ici en
Angleterre son adresse . II n 'a donc pas recu vos leftres, ni les miennes,
pauvre ami. G3

Hoewel hij een paar maanden later naar het front wordt gestuurd,
zal Bazalgette de Grote Oorlog zonder lichamelijk letsel overleven .
Het laatste oorlogsjaar komt hij door als tolk en chauffeur in de
Amerikaanse marinebasis bij La Rochelle . 64
(63) Emile Claus aan Cyriel Buysse, Rhubina (Wales) 25 .1 .1915 (fotokopie in de Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse Literatuur) . Claus was in 1914 naar Groot-Brittannië
gevlucht . In de brief vermeldt hij het adres van Bazalgette : "soldat au 40me territorial infanterie - 8me compagnie - par Orléans - France" .
(64) Zie Cyriel Buysse, `Again' in De laatste ronde, Bussum 1923 ; VW 6, p. 512 .
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Advertentie voor de door Léon Bazalgette samengestelde collectie Prosateurs
Etrangers Modemes (Parijs 1920).

Terwijl zijn oude kameraad Henri Barbusse zijn gruwelijke frontervaringen van zich afheeft geschreven in de roman Le feu GS , spreekt
Bazalgette zelfs met goede vrienden zelden of nooit over de vier jaar
die hij "ces années errantes et misérables" noemt . Uit het weinige wat
hij vertelt blijkt wel hoe moeizaam de heraanpassing verloopt - "la
Tutte terrible pour se remettre en état de travailler" 66, schrijft hij aan
Masereel . Met die Vlaamse vriend in Genève voert hij vanaf maart
1919 een briefwisseling die van vitaal belang blijkt om zijn psychisch
evenwicht te hervinden . Vandaar zijn euforische reactie op de
Sablier-uitgave Calamus 6', een bundeltje door hem vertaalde en door
Masereel geïllustreerde gedichten over de vriendschap uit Whitmans
Leaves of Grass.
8
In 1913 al had Bazalgette met directeur Albert Crémieux van de
Editions Bieder het plan opgevat om onder de benaming Prosateurs
Etrangers Modernes 68 een collectie vertaalde literatuur uit te geven .
Na de oorlog krijgt hij van Crémieux de vrije hand bij de samenstelling van een eclectisch fonds dat een beeld geeft van de diversiteit
van de moderne wereldliteratuur . Voor Bazalgette gaat het om meer
dan een reeks vertalingen van internationaal bekende auteurs . De
motieven waardoor hij zich bij zijn selectie laat leiden hangen nauw
samen met het doel dat hem 25 jaar eerder voor ogen stond toen hij
met zijn Magazine International startte : hij ziet zichzelf als iemand
die in alle landen ter wereld op zoek is naar geestverwanten, vrije
geesten die hij aan één tafel bijeen wil brengen . Het is niet
onwaarschijnlijk dat zijn levenslange behoefte om mensen in de
(65) Le feu. Journal d'un escouade (Parijs 1916), bekroond met de Goncourt-prijs. Ook
Buysse heeft het boek gelezen . In 1919 beschrijft hij in een feuilleton (`In de maneschijn I',
22 .3 .1919) een hachelijke fietstocht waarbij hij moet denken aan een hoofdstuk in het boek
van Barbusse : "In zijn prachtig boek Le Feu wijdt Barbusse een hoofdstuk aan de modder .
[ . . .] de modder maakt de oorlog tot een Hel, zegt hij ." (VW7, p . 685 ) .
(66) Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 13 .5 .
(Frans-Masereel-Stiftung,
Heidelberg) .
(67) Walt Whitman. Galamus - Poèmes - Version nouvelle de Léon Bazalgette avec 10 bois
hors-texte dessinés etgravés ar Frans Masereel ; Editions du Sablier, Genève 1919 . Zie in deze
Mededelingen: `Cher Bazal , brieven 19 en 22 .
(68) De uitgeverij noemt zich in haar drukwerk " E Bieder et Cie, Editeurs (Ancienne
Librairie E . Cornely)" ; adres : 7, place St Sulpice, Paris VIe. Les Prosateurs Etrangers
Modernes wordt gepresenteerd als "une collection de volumes in-16 sous la direction de M .
Léon Bazalgette" (zie p . 29) .
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geest te verenigen of te herenigen voortvloeit uit de gedachte aan de
diaspora van zijn 18de-eeuwse protestantse voorouders . In elk geval
is het zijn bedoeling de geestelijke horizont van het Franse lezerspubliek te verruimen en op die manier de oude kwaal van het
nationalisme te bestrijden .
Met zijn vooroorlogse Whitman-vertalingen is hij daar beslist in
geslaagd - "Ses traductions de Whitman ont influencé toute une
génération", 69 schrijft John Dos Passos - en na de oorlog speelt hij
ook als uitgever een pioniersrol . Met name Dos Passos en een paar
andere Amerikaanse auteurs hebben hun eerste bekendheid in het
Franse taalgebied te danken aan vertalingen die Bazalgette uitgeeft .
Sherwood Anderson noemt hem "le Francais qui a fait le plus, à son
époque, pour initier ses compatriotes à des écrivains d'autres pays" . 70
Het beeld van Bazalgette in een Parijse hotelkamer, op een stoel
naast het bed van een door griep gevelde Anderson, urenlang pratend over literatuur, vriendschap en liefde, roept associaties op met
de bezoeken waarmee Walt Whitman tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog het hospitaalleven van gewonde soldaten in Washington
placht op te vrolijken .
Van 1920 tot 1923 verzorgt Bazalgette in de Parijse krant
L' Humanité de wekelijkse kroniek `Les leitres étrangères' . Hij is
betrokken bij de oprichting van het internationalistische tijdschrift
Clarté, maar trekt zich in juni 1919 al terug uit het directiecomité
omdat hij zich niet kan verenigen met de ideologische keuzes van
hoofdredacteur Henri Barbusse . Naast Romain Rolland is hij de
stuwkracht bij het onafhankelijke maandblad Europe 71 , dat in 1923
wordt opgericht als tegenwicht tegen het communistische Clarté.
(69) John Dos Passos in Europe, 15 .6 . 1929, p. 182 : "Bazalgette fut l'un des Francais qui
connurent le mieux 1'Amérique . Par Whitman et Thoreau, it a connu une Amérique
autrement vaste et plus fondamentale que ce pays de jazz, de gratie -ciel et de bouis-bouis
nègres, si fort à la mode en France, de nos jours." De vertalingen van Bazalgette zijn met
name van invloed geweest op werk van Lemonnier, Verhaeren en Masereel . John Dos Passos
(1896-1970) : Amerikaans auteur, beroemd geworden door de roman Manhattan Transfer
(1925) .
(70) Sherwood Anderson in Europe, 15 .6 .1929, p . 184 . Sherwood Anderson (18761941) : Amerikaans auteur, vooral bekend geworden door de roman Dark Laughter (1925) .
(71) Europe. Revue mensuelle (Parijs 1923) . Het maandblad werd evenals de collectie
Prosateurs Strangers Modernes uitgegeven door de Editions Rieder . Het eerste nummer verscheen op 15 .2 .1923 . Hoofdredacteuren waren aanvankelijk René Arcos en Paul Colin, de
hoofdredacteur van het Brusselse tijdschrift L'Art Libre (1919-1922), dat opging in Europe.
Colin werd nog tijdens de eerste jaargang opgevolgd door Bazalgette, die tot aan zijn dood
in 1928 hoofdredacteur bleef.
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`Portret van Léon Bazalgette' (olie op doek, 1924) door Frans Masereel.

Tot een persoonlijke breuk met Barbusse komt het niet . Het typeert
Bazalgette dat hij integendeel een steunbetuiging in Europe publiceert wanneer Clarté ten onder dreigt te gaan . Hij is het niet eens
met Barbusse, maar hij vindt dat het blad in geen geval mag verdwijnen . Occasioneel blijft hij trouwens zelf in Clarté publiceren. In
de nieuwjaarseditie van 1925 bijvoorbeeld een artikel naar aanleiding van de Masereel-tentoonstelling in de Parijse Galerie Billier
waarop voor het eerst en voor het laatst het `Portret van Léon
Bazalgette'72 wordt geëxposeerd dat Masereel in de zomer van 1924
heeft geschilderd .
9
Hoewel hij de handen vol heeft aan zijn werk als hoofdredacteur van
Europe en als uitgever van de Prosateurs Etrangers, houdt Bazalgette
zich in de eerste helft van de jaren twintig ook nog intensief bezig
met Henry Thoreau73 . Daarnaast blijft Walt Whitman zijn grote
passie . In 1921 publiceert hij Le Poème-Evangile de Walt Whitman en
nadat hij zijn vooroorlogse vertalingen grondig heeft herzien, plant
hij voor 1927 een nieuwe, door Masereel te illustreren editie van
`Song of Myself' ('Chant de moi-même') uit Leaves of Grass. De 25
tekeningen liggen klaar, de intekeningsbrochure is gedrukt, maar het
boek zal nooit het licht zien omdat Bazalgette acute gezondheidsproblemen krijgt . Een pleuritis die niet tijdig en afdoende wordt
behandeld en een jarenlang genegeerde oververmoeidheid resulteren

(72) `Portrait de Léon Bazalgette' ( 730x600mm ) ; zie Pierre Vorms, Masereel. Catalogue
raisonné. Beredeneerde kataloog (`Peintures à I'huile', nr. 52), Antwerpen 1976, p . 56 . In een
brief aan Romain Rolland van 19 .7 .
(Bibliothèque Nationale, Parijs) schrijft Masereel
dat hij de portretten van Bazalgette en de dichter Jules Supervielle heeft geschilderd . Het
portret van Bazalgette is sinds de dood van zijn vrouw Augustins (1945) spoorloos . Een
uitvoerige beschrijving is te vinden in de Masereel- monografie van Luc Durtain : "Le hasard
a fait que j'aie connu de près la plupart des portraiturés de Masereel . Chez tons, la ressemblance est "criante", et , au delà des traits, exprime de fawn pénétrante l'individualité . Entre
tons, Bazalgette et Supervielle sons saisis avec une évidence complexe qui , de ces toiles , fait
de f dèles souvenirs pour 1'amitié et de surs documents pour la critique . [ . . .]) Souriant avec
une bonté mêlée d'inq uiétude, avec cet air d'être à l'instant de pénétrer au coeur des chores
- au vrai coeur sensible - [ . . .] : le voilà, Bazalgette [ . . .] . Toile fine, route en nuances, dune
délicatesse réfractée dans les verts, les gris, les ocres les plus légers, subtilement éclairée par la
lumière même des traits" . (Luc Durtain, Frans Masereel, Parijs 1931, p . 27-28) .
(73) In 1921 verscheen de door hem vertaalde essaybundel Désobéir, in 1924 de biografie
Henry Tboreau, sauvage ; in mei 1924 publiceerde hij in Europe het duidelijk door Thoreau
geïnspireerde verhaal `La bonne fortune' (Europe, 15 .5 .1924, p . 5 - 33) .
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in algemene uitputting en verdere complicaties . In het najaar van
1928 wordt zijn toestand zo zorgwekkend, dat zijn artsen hem voor
een winterkuur in de berglucht naar de Pyreneeën sturen . Een
nefaste beslissing blijkt dat achteraf, want in de gegeven omstandigheden doet de kuur in Pau meer kwaad dan goed .
Omdat hij op den duur niet meer kracht overhoudt dan een klein
kind wordt hij totaal afhankelijk van zijn vrouw - "sans la présence
perpétuelle [ . . .] de laquelle je n'existerais plus depuis longtemps" 74 ,
schrijft hij aan Romain Rolland . Op de vraag hoe hij zijn bedlegerig
bestaan in het verre Pau verdraagt, antwoordt hij met de hem kenmerkende mentale taaiheid dat hij dank zij de vele goede brieven van
vrienden geen reden heeft om zich geïsoleerd te voelen . Ondanks
alles weet hij het zelfs op te brengen om - allicht met lange rustpauzen - uitvoerige antwoorden te schrijven . Medio december reageert hij nog op een verzoek om een petitie voor vrede in de Balkan
te ondertekenen . De brief is zowel een ultieme getuigenis van zijn
intellectuele eerlijkheid als een lucide analyse die gezien de huidige
situatie in Bosnië en Kosovo niet minder actueel is dan in 1928 :
Naturellement, je signe la circulaire que vows me communiquez, bien
que je connaisse sa parfaite inutilité . Ii me semble que les militants
devraient se depouiller de cette candeur, qui est non seulement vaine,
mais nuisible, en donnant l 'illusion que l 'on agit. Appel à l 'opinion
publique. Quelle opinion publique ? Celle qui sanctionne toutes les
ignominies ? Celle qui se fiche complètement des crimes quotidiens commis dans les Balkans et ailleurs ?Appel à l 'opinion internationale ? Ou
est-elle, l'opinion internationale ?
Formules creuses et de pure rhétorique . C est par de toutes autres
méthodes qu it faudrait agir. 75

Op Kerstdag krijgt Bazalgette te horen dat hij binnen een paar dagen
naar huis mag . Op 28 december arriveert hij in Parijs . Hij overlijdt
in de ochtend van 31 december.
Een week later, op een kille, mistige Ode januari, lopen Masereel
en Buysse met Jean Richard Bloch en nog een paar naaste vrienden

(74) Léon Bazalgette aan Romain Rolland, Pau 15 .12 .1928 (Bibliothèque Nationale,
Parijs ) . Zie verder in deze Mededelingen : ` Cher Bazal', brief 53 .
(75) Brief aan een niet nader genoemde vriend, postuum gepubliceerd in `Adieu à Léon
Bazalgette', in Monde. Hebdomadaire d' information littéraire, artistique etc ., 2e jg ., nr. 32,
Parijs 12 .1 .1929, p. 4-5 .
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op het kleine kerkhof van het Normandische Exmes naar de plaats
die Bazalgette de voorbije zomer heeft aangewezen als de plek waar
hij begraven wilde worden . "Voilà un bon camarade qu'on ne eerra
plus ." schrijft Masereel die avond in een brief aan Romain Rolland .
"Je 1'aimais bien . Vous aussi, je crois . Il avait un si bon regard et
aimait tapt la vie! Je suis très affecté de cette mort . " 7G Ook voor
Buysse is dit het einde van een tijdperk . Van de vooroorlogse vriendenkring waarvan Lemonnier, Eekhoud, Verhaeren, Claus en Bazalgette deel uitmaakten, is hij in 1929 de enige overlevende .
10
In de jaren twintig illustreert Masereel werk van Buysses literaire
vrienden Vermeylen, Verhaeren, Maeterlinck, Teirlinck en Emmanuel de Bom . Aangezien Van arme mensen al in 1917 op zijn verlanglijstje stond, valt het op dat er na de oorlog nooit, op geen enkel
moment, sprake is geweest van illustraties voor een boek van Buysse
zelf. Ondanks hun gemeenschappelijke vriendschap voor Bazalgette
zijn ze klaarblijkelijk ook nooit echt met elkaar bevriend geraakt .
Waarom ? Misschien is er meer dan één reden, maar de scheiding der
geesten die door de oorlog teweeg is gebracht zal in elk geval niet de
minst relevante verklaring zijn .
In het oorlogsjaar 1915 neemt de 26-jarige Masereel in Parijs de
trein naar Genève, waar hij zich ontwikkelt tot de radicale pacifist
die het Franse "jusqu'au boutisme" 77 niet minder misdadig vindt dan
het Duitse militarisme . Eveneens in 1915 meldt Buysses 18-jarige
zoon René 78 zich in Londen aan als vrijwilliger bij het Belgische
leger. Terwijl de jeugdige Buysse zich geroepen voelt om het vaderland in de vuurlinie te verdedigen, stort Masereel zich met een even

(76) Frans Masereel aan Romain Rolland, Parijs 4 .1 .1929 ; Bibliothèque Nationale, Parijs .
(77) "Jusqu'au boutisten" weigerden te onderhandelen over een wapenstilstand zolang
Duitsland niet bereid was zich onvoorwaardelijk over te geven . Een aantal vredesinitiatieven
werd om die reden gesaboteerd . Cyriel Buysse, `Brief aan een vriend in het buitenland' (Den
Haag, 25 .1 .1918) : " 's Ochtends, bij mijn ontbijt, ben ik nu meestal overtuigd, dat wij op
weg zijn naar de vrede [ . . .J . 's Middags, aan de lunch, ben ik door twijfelen omslingerd ;
en 's avonds, na acht uur, voel ik mij doorgaans zo onverzoenlijk `jusqu'au boutist' als de
hardnekkigste ueber-patriot van 't achterfront ." (in De Haagsche Post, 26 .1 .1918 ; VW 7,
p . 524-525) .
(78) René Buysse, geboren in 1897, was in Londen op kostschool toen de oorlog uitbrak
( mondelinge mededeling van Livine Verschoors-Sevens aan Joris van Parys, bevestigd in een
briefvan 28 .4 .1997) .
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oprecht idealisme in de strijd tegen de oorlog zelf. In zijn dagelijkse
tekeningen op de frontpagina van La Feuille' 9 gaat hij niet alleen
tekeer tegen de Duitse keizer en zijn generaals maar ook tegen de
politieke en militaire leiders in Londen en Parijs, die bevelen voor
volslagen zinloze offensieven dicteren waarbij honderdduizenden
generatiegenoten van hem de dood in worden gejaagd . "Eerste keus
kanonnevlees", is de titel van zijn grafisch commentaar op een
bericht over de lichamelijke conditie van een nieuwe lichting dienstplichtigen . Voor het Belgische consulaat in Genève wordt zijn pacifistische activiteit zo gênant, dat zijn weigering om zich alsnog te
laten mobiliseren eind 1917 definitief als dienstweigering wordt
beschouwd.$°
Uitgerekend in die dagen publiceert Cyriel Buysse in De Haagsche
Post een bijbels aandoende banvloek over principiële dienstweigeraars . In zijn ogen gaat het om een zootje opportunisten die zich op
idealistische motieven beroepen om hun lafheid te camoufleren
Zij voelen niets, naar zij beweren, voor het begrip `vaderland : Dat is
voor hen slechts een abstractie, een woord, een klank zonder betekenis .
Zij voelen zich wereldburgers.
Zou dat werkelijk wel zo zijn? Zouden ze niet, als het kon en als ze
mochten, dadelijk na de vrede weer naar het geboorteland heensnellen,
naar dat land, het vaderland, dat ze thans niet meer kennen, omdat ze
te laf zijn het te helpen redden en verdedigen?
Indien ze mochten. . . .! Maar dat zullen ze niet. Bij de grens van het
rampzalige, door hen versmade vaderland zal een wacht staan, duizendmaal sterker dan al de vijandelijke legers, die er nu de toegang versperren : de hoon en de minachting van hetganse volklZij zullen er niet
binnenkomen, nog in geen jaren en jaren ; zij zullen de vreemden en de
lafaards blijven overal, de paria's en de vervloekten van de wereld, hun
hele leven lang, waar ze zich ook, bij vijand of bij vriend, vertonen. 81

(79) La Feuille (1917-1920) : Zwitsers dagblad, in Genève opgericht als dagelijks bulletin
van het weekblad La Nation, nadien uitgebreid tot een kleine ochtendkrant die de spreekbuis van het links-radicale pacifisme werd .
(80) Masereel was door loting vrijgesteld van militaire dienst maar had wel verplichtingen
als lid van de Gentse Burgerwacht . In Genève beschouwde hij zich als gewetensbezwaarde .
Vijftig jaar later deed hij aan Marc-Edo Tralbaut het verhaal van een onderhoud met de
Belgische consul dat uitliep op de intrekking van zijn paspoort . De consul waarschuwde hem
dat hij wegens dienstweigering ter dood veroordeeld kon worden en in elk geval nooit meer
naar België terug zou mogen keren . Zie Marc-Edo Tralbaut, Frans Masereel, Antwerpen
1973, p. 77-78 . Zie ook Joris van Parys, Masereel. Een biografie, Antwerpen-Baarn 1995,
p . 62-67 .
(81) Cyriel Buysse, `Dienstweigeraars' in De Haagsche Post, 8 .12 .1917 ; VW7, p . 506-507 .
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De heftigheid van die uitval is alleen te verklaren door de duizend
angsten die Buysse en zijn vrouw Nelly uitstaan om René . "Gelukkig ontvangen we nu weer regelmatig berichten van onzen zoon",
schrijft hij in september aan Fritz Francken . "Gij zult zeker wel
weten waar hij ongeveer zit . Wij weten het niet ." 82 Hoe moeilijk
Buysse het tijdens de oorlogsjaren heeft om zijn patriottische gevoelens te verenigen met zijn vaderlijke bezorgdheid blijkt in juni 1916
uit de kaarten en brieven waarmee hij Nelly op de hoogte houdt van
zijn bezoek aan René in Normandië :
II sera probablement, sil vent, nommé caporal d'ici peu, parcequ it fait
bien son service. Dans ce cas it Trait éventuellement au camp de Bayeux
près d'ici et son instruction durerait encore 6 ou 9 mois . Mais it n 'a
aucune envie d accepter ce grade, parcequ it ne désire rester ni dans
l 'infanterie, ni dans les troupes de l'arrière . Je fais mon possible pour le
décider à accepter ce qu on va sans Boute lui o frir, mais cela ne va guère.
La question est sérieuse et grave [ . . .] j'aimerais beaucoup que to
massistes dans cette affaire et eest pourquoi je te Bemande d'être à
Londres lorsqu it aura son congé. 83

f

Masereels stiefvader wilde niet dat zijn kinderen naar de slachtbank
werden geleid en gaf Frans daarom de raad niet in België te blijven .
Buysse zegt het niet met zoveel woorden, maar de brief aan Nelly
bewijst duidelijk dat hij eigenlijk precies hetzelfde wil : René zo lang

(82) Cyriel Buysse aan Fritz Francken (pseud . van Frederik Clijmans), Den Haag
20 .9 .1917 ; zie `Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken uitgegeven door Marc Somers' in
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap V, Gent 1989, p . 16-17 .
(83) Cyriel Buysse aan Nelly Buysse, St. Ló, Hótel Normandie, 24 .6 .1916 . René was niet
af te brengen van zijn besluit . Na zijn opleiding deed hij o .a . dienst bij een observatiepost
van de artillerie ("Z . 143 2e group 2e Bacterie") . Zijn commandant noemt hem "non seulement un des meilleurs éléments de ma bacterie, mais un des meilleurs que j'ai rencontrés
depuis le commencement de la guerre . Il a tout pour lui : il est très solide, très simple, très
aimé de ses camarades, [ . . .] et, ce que j'apprécie encore plus : fort intelligent et très brave"
(Kapitein Rolfin aan Cyriel Buysse , 5 .5 .1918) . Op 27 .11 .1918, twee ween na de wapenstilstand, schrijft Buysse aan zijn Nederlandse vriend F. Smit Kleine : "Mijn zoon is er
gelukkig heelhuids vandaan gekomen en zit nu voor een poos te Brussel, waar ik hem spoedig
ga opzoeken ." Op 3 . 12 .1919 aan zijn uitgever Van Dishoeck : "Mijn zoon is nu thuis, goed
en wel na drie jaar beestenleven, maar evenals zooveel anderen die den oorlog hebben meegemaakt, is hij niet meer aan de studie te krijgen . Hij wil praktisch werken, en werkt nu ook ,
als gewoon werkman, in een reparatie-atelier voor automobielen, hier, in Den Haag . Ik vind
dat, met het oog op den tegenwoordigen tijd, nog niet eens zoo kwaad, maar zijn moeder is
er minder mee ingenomen ." Later werd René opgenomen in de directie van de door zijn
grootvader opgerichte cichoreifabriek in Nevele .

37

en zo ver mogelijk uit de buurt van het front houden en hem de verschrikkingen besparen die hij in `De vrijwilliger' 84 heeft beschreven .
Hoewel Buysse dus allesbehalve een oorlogspatriot is, lijkt het
onwaarschijnlijk dat hij na de oorlog zijn mening over pacifisten
herziet . De Belgische Staat althans is niet bereid de spons over
Masereels anti-oorlogsverleden te halen . Zoals Buysse in 1917 heeft
voorspeld: "nog in geen jaren en jaren" . Wanneer Masereel in 1927
kennis maakt met Emmanuel de Bom is zijn "affaire" nog steeds
niet geregeld . 85
Eind 1928 pas ontstaat in de Brusselse politiek een meerderheid
voor een wettelijke regeling, al blijven onverzoenlijke nationalisten
zich daar hardnekkig tegen verzetten . Vandaar dat Bazalgette in zijn
laatste brief aan Masereel informeert naar bijzonderheden over de
verhitte amnestiedebatten in het Belgische Parlement waarover hij in
de Franse pers heeft gelezen . De regeling die tenslotte wordt
goedgekeurd is de Wet van 19 januari 1929 "over het verval van de
vervolging tot straf en van de straffen betreffende sommige misdaden en wanbedrijven gepleegd tusschen 4 Augustus 1914 en 4
Augustus 1919" . Het enige wat Masereel daaraan interesseert is dat
hij eindelijk een paspoort krijgt waarmee hij voor het eerst sinds de
oorlog zijn naaste familie en vrienden in Gent kan bezoeken . Op
uitnodiging van Stijn Streuvels, van wie hij de voorbije zomer de
novelle Kerstwake heeft geïllustreerd, maakt hij tijdens dat eerste
korte verblijf ook een uitstap naar het West-Vlaamse Ingooigem .
Van een bezoek aan Buysse in het vlak bij Gent gelegen Deurle is
geen sprake, maar in mei ontvangt hij een briefvan De Bom met de
vraag of hij een portret zou willen snijden voor de studie die Achilles
Mussche naar aanleiding van Buysses 7Oste verjaardag zal publiceren . 8 ó Uit Masereels antwoord blijkt hoe gevoelig de kwestie van
zijn buitenvervolgingstelling nog ligt

(84) Cyriel Buysse, `De vrijwilliger', in Oorlogsvisioenen, Bussum 1915 . VW 5, p . 301-304 .
(85) Zie de eerste briefvan Frans Masereel aan Emmanuel de Bom, Parijs 11 .10 .1927
"Vous êtes bien gentil de vous être adressé à C . Huysmans à mon sujet . Je n'ai plus beaucoup d'espoir toutefois, on ma déjà fait rant de promesses jusqu'ici, qui toures n'ont eu
aucune suite ." ; AMVC : M 295 ( 84 638 ) . De Bom zocht Masereel in november 1927 op
in Parijs . Masereel sneed in 1928 illustraties voor een boek van De Bom (Swane - Een woudlegende in drie handelingen naar Stijn Streuvels) en - door toedoen van De Bom - voor de
novelle Kerstwake van Streuvels .
(86) Zie noot 4 .
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Cher De Bom
Je trouve votre lettre en rentrant dun court séjour a Gand car j ai un
passeport depuis quelque temps et voyage donc librement . Mais it vaut
mieux, parait-il, ne pas encore faire de bruit autoui de mon séjour en
Belgique, et ne pas en parley encore et ne plus faire de démarches pour
moi . Je nai pas eu l'occasion de venir jusquà Anvers ce sera pour la
prochaine fois . Je ferai volontiers le portrait de C. Buysse, mais ou et
dans quelles conditions? C. Buysse viendrait-il à Paris pour poser? Ou
faudrait-il que j idle faire ce portrait en Belgique? Dites moi un mot à
ce suj et. 87

Eind juni komt er een voorstel van Buysse zelf, dat de koelheid van
hun relatie documenteert - een vriendelijk maar zakelijk briefje, zonder een spoor van echte vriendschap
Cher M. Masereel,
Les éditeurs Van Rysselberghe et Rombaut de Gand m annoncent que
vows êtes disposé a faire un dessin de moi, pour le livre qui doft paraitre
en Septembre. II ságit donc de se rencontrei. Ne pourrait-on pas se voir
à un endroit quelconque de la frontière franco-beige? Je nai pas de
tryptique pour la France et je nai presque pas le temps de faire les
démarches compliquées pour en obtenir un . D autre part, si je ne doffs
pas aller plus loin que la frontière, jepourrais rentier chez moi le même
jour. On trouverait bien un café quelconque pour faire la pose.
En vows priant de me faire connaitre votre avis, je vows salue sincèrement. 88

Vanuit zijn zomerverblijf bij Boulogne reist Masereel op 29 juli naar
de grens voor de afspraak met Buysse . Die heeft het type hoofd dat
Emile Claus "ne kloeke karakteristieke kop"S 9 noemt, en mede daar-

I

(87) Frans Masereel aan Emmanuel de Bom, Parijs 18 .5 .1929 ; AMVC : M 295 (84 638
33-34) .
(88) Cyriel Buysse aan Frans Masereel, Deurle bij Gent 30 .6 .1929 (Frans-Masereel-

Stiftung, Heidelberg) . Dat de ontmoeting inderdaad in een grenscafé heeft plaatsgevonden
blijkt uit een passus in een briefvan Mussche aan Masereel uit 1955 : "peut-être vous souvenez-vous du jour, il y a bien 25 ans dans un estaminet tout près de la frontière, vous avez
fait des croquis de Cyriel Buysse pour l'étude que je eenais de consacrer à son oeuvre?"
(Frans-Masereel-Stiftung, Heidelberg) ; "dessin de moi" : de voorstudie voor de houtsnede ;
"tryptique" : door Buysse verkeerd gespelde benaming ("triptyque") van een driedelig
douanedocument.
(89) Emile Claus aan Isidoor Opsomer, Londen 8 .5 .1915 : "Buysse heeft ne kloeke karakteristieke kop, he ? maakt er iets goed van dat ware mijn grootste genoegen" ; AMVC : C 2753
( 90 267114 ) . Opsomer schilderde het portret van Buysse in 1915 en maakte in hetzelfde
jaar ook een getekend portret .
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door levert de geïmproviseerde séance een van Masereels meest
expressieve houtsnedeportretten op . In Mussches studie verzorgt hij
ook de "handversiering", die wordt overgenomen op de titelpagina .
Over het driehoekige, ex-librisachtige vignet met de gestileerde
afbeelding van de Molenberg in Deurle moet Buysse erg opgetogen
zijn . Hij adopteert de kleine houtsnede prompt als nieuw vignet
voor zijn briefpapier 9 " en laat ze in 1931 afdrukken op de omslag en
de titelpagina van Twee werelden' - zijn laatste roman . Zo komt het
er in extremis toch nog van : een houtsnede van Masereel in een boek
van Buysse . Bazal en aurait été touché .

Buysse met Bazalgette in Nice (1925)

(90) Op een brief aan August Vermeylen uit september 1929 staat nog het oude vignet ;
op twee brieven uit oktober en november prijkt het vignet van Masereel ( 7,Scm breed ) .
Een verkleinde versie ( 5cm breed ) siert het drukwerk van het Cyriel Buysse Genootschap .
(91) Twee werelden, Gent 1931 . Als frontispice is "een portret van den schrijver naar een
teekening van Jenny Montigny" opgenomen ; het is een weinig elegante beslissing van de uitgevers Van Rysselberghe & Rombaut om die vermelding op omslag en titelpagina boven het
Masereel-vignet te plaatsen zonder dat Masereel zelf genoemd wordt .
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TIJDTAFEL 1859-1929

1859
1873
1889

Geboorte van Cyriel Buysse (1859 -1932 )
Geboorte van Léon Bazalgette ( 1 873 - 1928)
Geboorte van Frans Masereel ( 1889 - 1972)

1893
1894
1896

Buysse : Het recht van de sterkste (W. Versluys, Amsterdam )
Oprichting van Le Magazine International (Parijs) door Bazalgette
In Le Magazine International verschijnt `Les mauviettes' (`De
pijpelingjes') van Buysse
Bazalgette : LEsprit nouveau dans la vie artistique, sociale et religieuse
(Société d'éditions littéraires, Parijs)
Buysse : Van arme mensen (Van Kampen, Amsterdam)
Buysse : Netgezin Van Paemel (Volksdrukkerij, Gent)
Huldiging van Camille Lemonnier in Brussel, in aanwezigheid van
Bazalgette en Buysse
Bazalgette : Camille Lemonnier (Bibliothèque internationale d'édition, Parijs)
Bazalgette : John Constable (H . Roury, Parijs) en Théodore Roosevelt
(E . Sansot, Parijs)
Bazalgette : Emile Verhaeren (E . Sansot, Parijs) ; Bazalgette brengt
een week door bij Buysse in Afsnee
Bazalgette : Walt Whitman . L'Homme et son oeuvre (Mercure de
France, Parijs)
Walt Whitman. Feuilles d'herbe. Traduction integrale d aprés l'édition
de mitive, par Léon Bazalgette (2 delen ; Mercure de France, Parijs),
de eerste integrale vertaling van Leaves of Grass
Buysse : Het Ezelken (C .A.J . van Dishoeck, Bussum)
Huldiging van Cyriel Buysse in Antwerpen, in aanwezigheid van
Bazalgette ; eerste autoreis van Buysse met Bazalgette en Emile
Claus in Frankrijk (o .a . bezoek aan La Bazalgette)
Buysse met Bazalgette, Claus en Lemonnier op reis in Bretagne
Bazalgette wordt redacteur van LEffort Libre ; Buysse bezoekt
Bazalgette in Parijs ; publicatie van Buysses `Redt (`Verhaal') in
L'Effort Libre ; Bazalgette (40) maakt kennis met de 23-jarige
Frans Masereel ; overlijden van Camille Lemonnier
Publicatie van een tweede novelle van Buysse in L' Effort Libre
(`Remords', vertaling van `Berouw') ; Buysse met Bazalgette en
Claus op reis in Frankrijk (juni) ; Bazalgette wordt gemobiliseerd
(augustus)
Bazalgette aan het front ; Buysse in Den Haag ; Masereel in Parijs,
daarna naar Genève . Buysses zoon René meldt zich aan als vrijwilliger bij het Belgische leger
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Masereel wordt in Genève huistekenaar van het pacifistische krantje La Feuille; hij beschouwt zichzelf als gewetensbezwaarde en
weigert naar België terug te keren om zich te laten mobiliseren ;
door de Belgische autoriteiten wordt hij geregistreerd als dienstweigeraar ; Buysse : `Dienstweigeraars' (in De Haagsche Post)
Masereel richt in Genève de Editions du Sablier op ; een
van de eerste Sablier-uitgaven is Walt Whitman. Galamus. Poèmes
- Version nouvelle de Léon Bazalgette avec 1 D bois hors-texte dessinés
et gravés par Frans Masereel ; begin van de correspondentie tussen
Bazalgette (Parijs) en Masereel (Genève)
Bazalgette wordt bij de Editions Rieder (Parijs) uitgever van Les
Prosateurs Etrangers Moderner ; nr . 1 in de collectie is Le bourriquet (Het Ezelken) van Buysse
Buysse :
Zoals het was (Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam) ;
Masereel : Souvenirs de mon pays (Editions du Sablier, Genève) ;
Henry Thoreau . Désobéir. Traduit de l'anglais avec un avant propos
par Léon Bazalgette (Rieder, Parijs) ; Bazalgette : Le Poème-Evangile
de Walt Whitman (Mercure de France, Parijs)
Buysse : C était ainsi (Rieder, Parijs) ; Buysse : Uit de bron
(Van Rysselberghe & Rombaut, Gent), opgedragen "Aan mijn
vriend Léon Bazalgette" ; laatste autoreis van Buysse met Bazalgette
en Claus in Frankrijk ; Masereel verhuist naar Parijs en wordt een
van de weinige intimi van Bazalgette
Oprichting van het maandblad Europe (Parijs) ; Bazalgette wordt
een van de hoofdredacteuren
Bazalgette : Henry Thoreau, sauvage (Rieder, Parijs) ; Masereel
schildert het portret van Bazalgette ; overlijden van Emile Claus
Bazalgette publiceert een artikel over Masereel in Clarté (1 januari) ; Bazalgette met Buysse in Nice (hun laatste gedocumenteerde
ontmoeting)
Bazalgette : James Ensor en George Grosz (beide Les Ecrivains
Réunis, Parijs) ; overlijden van Arthur Buysse, broer van Cyriel
Bazalgette wordt ernstig ziek ; overlijden van Georges Eekhoud
Bazalgette overlijdt op 55-jarige leeftijd (Parijs, 31 december)
Buysse en Masereel wonen de begrafenis van Bazalgette in
Normandië bij (4 januari) ; Buysse schrijft `Bazal en Flandre' voor
een Bazalgette-nummer van Europe ; naar aanleiding van Buysses
70ste verjaardag verschijnt Cyriel Buysse . Een studie door Achilles
Mussche. Met portret en handversiering door Frans Masereel (Van
Rysselberghe & Rombaut, Gent) ; Masereel wordt 40 ; eerste grote
Masereel-retrospectieve in Mannheim .

"CHER BAZAL"
Een portret in brieven van Léon Bazalgette (1873-1928)
door
Joris van Part's

Over een weerzien met Léon Bazalgette in 1922 zegt Cyriel Buysse :
"Een oude, trouwe, beproefde vriendschap is wel iets van blijvende
jeugd en frisheid . Je hebt elkaar in jaren niet gezien; je hebt zo goed
als nooit aan elkaar geschreven ; je bent elkaar bijna vergeten ; en
toch, van 't eerste ogenblik is het of je elkander nooit verlaten had,
zo sterk binden de banden van vroegere herinneringen en samen
doorleefde avonturen ." De hier voor het eerst gepubliceerde brieven
van Bazalgette uit de periode vanaf 1911, die voor zijn vriendschap
met Buysse van bijzondere betekenis was, vormen bijna letterlijk een
sprekend portret . Tegelijk wordt duidelijk waaraan Buysse denkt als
hij het over "de banden van vroegere herinneringen" heeft en
waarom Bazalgette in de Buysse-studie meer dan een voetnoot verdient - ook al hebben ze "zo goed als nooit aan elkaar geschreven" .
Rond zijn brieven heb ik een selectie uit gepubliceerde teksten
gemaakt . Fragmenten uit `La Bazalgette' en `Bazal en Flandre' natuurlijk, uit andere bijdragen in het Bazalgette-nummer van het
maandblad Europe van juni 1929, uit een paar brieven van Buysse,
uit de dagboeken van Frederik van Eeden, Romain Rolland, Stefan
Zweig en Charles Vildrac, en uit de correspondentie tussen Rolland
en Zweig2 , waarin hun gemeenschappelijke vriend Bazalgette
veelvuldig ter sprake komt .
Sinds ik het ongelooflijk-maar-ware verhaal van de familieoverval
op de nalatenschap ken (zie brief 61), vraag ik me niet meer af waar
de brieven dan Bazalgette gebleven zijn . Brieven van Bazalgette heb
ik tot nu toe (najaar 1997) aangetroffen in de volgende bestanden :

(1) Cyriel Buysse, De laatste ronde, Bussum 1923, p. 14 ; VW6, p . 489 .
(2) De complete correspondentie is alleen in een Duitse vertaling gepubliceerd : Romain
Rolland - Stefan Zweig. Briefivechsel 1910-1940 (2 dln., Berlijn 1987) .
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het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven3 te Antwerpen, de Koninklijke Bibliotheek en het Musée Camille Lemonnier te
Brussel, de Bibliothèque Nationale te Parijs, de Universiteitsbibliotheken in Amsterdam en Gent, en het archief van de FransMasereel-Stiftung4 , dat tegenwoordig in Heidelberg gevestigd is . De
brieven van Zweig aan Rolland bevinden zich evenals die van
Bazalgette in het Fonds Romain Rolland van de Parijse Bibliothèque
Nationale . Daar heb ik ook een microfilmcopie (Mf 4583) kunnen
bekijken van Rollands brieven aan Zweig, waarvan de autografen
berusten in de Universiteitsbibliotheek te Jeruzalem (Jewish
National and University Library) .
Voor verdere bronvermeldingen verwijs ik naar de noten, voor
nadere biografische en bibliografische gegevens naar mijn opstel
`Verre neven, naaste vriend' in deze editie van de Mededelingen.
Gebruikte afkortingen : AML (Archives et Musée de la littérature,
Brussel), AMVC (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen), BNP (Bibliothèque Nationale, Parijs), FMS
(Frans-Masereel-Stiftung, Heidelberg), LB (Léon Bazalgette),
MCBG (Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap), MCL
(Musée Camille Lemonnier, Elsene), UBA (Universiteitsbibliotheek
Amsterdam), UBG (Universiteitsbibliotheek Gent) .
Adres van de afzender op de brieven van LB : Paris XVII, 59 rue
Rennequin (tenzij anders vermeld) .

(3) AMVC : B 309 . De map bevat 19 brieven en briefkaarten van Bazalgette , o.a . aan Ary
Delen en Herman van Puymbrouck naar aanleiding van de Buysse-huldiging van 1911, maar
niet één brief aan Buysse zelf .
(4) In 1988 vond ik in het archief van de toen pas opgerichte Stiftung - in kartonnen
dozen op de zolderverdieping van een pand in Saarbrucken - 25 brieven en briefkaarten van
Bazalgette en 2 brieven van zijn vrouw Augustins aan Masereel . De meeste brieven dateren
uit de naoorlogse jaren 1919-1922, toen Masereel nog in Genève woonde (hij verbleef in
Zwitserland vanaf 1915 ; in 1922 verhuisde hij naar Parijs) .
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1 Cyriel Buysse, `Banal en Flandre'

Un jour, au cours d'une de nos longues pérégrinations, it me paria
d'un endroit perdu dans la Lozère et qui s'appelait La Bazalgette . Ses
ancêtres étaient originaires de la-bas et toute sa vie it avait eu le désir
de visiter ce trou . Ii ne me demanda pas d'y aller; it me demanda
seulement, avec une timidité hésitante, si cela ne m'intéresserait pas
d'y aller. Nous étions à ce moment dans cette région admirable du
Haut Quercy et on voulait voir les gorges du Tarn . De Millau à
Mende, par le causse de Sauveterre ou se terrait La Bazalgette, ce
n'était presque pas un détour et nous fumes bien vice décidés .
`Bazal en Flandre' verscheen in

Europe. Revue mensuelle,
15 .6 .1929, p . 204 (VW7, p . 860-861) . De reis waarvan sprake is de
autotocht die Buysse van 23 april tot 6 mei 1911 maakte in het

gezelschap van zijn zwager Edmond de Keyser ("de fatsoenlijke
mens"), Bazalgette ("de filosoof") en Emile Claus ("de schilder") .

2 Léon Bazalgette aan Camille Lemonnier, Moulin- des-Noës
n27.61911
par Avernes-sous-Exmes (Ome)

Je suis certain que vows ne serez pas insensible à ce petit souvenir de
notre récent tour de France . Voici deux aspects du pauvre hameau de
La Bazalgette, niché à 900 mètres d'altitude sur le roc du Causse de
Sauveterre, près des prodigieuses gorges du Tarn - le hameau qu'un
lointain ancêtre des miens nourra . Le père de mon grand-père est né
à quelques kilomètres de là, et j'ai salué en passant son hameau .
MCL . "Voici deux aspects" : verwijzing naar twee kleine foto's die
LB bij zijn brief had gevoegd . Eén ervan heb ik teruggevonden in
een map met postkaarten aan Lemonnier; blijkens het onderschrift
(in het handschrift van LB) is de foto genomen op 1 .5 .1911 . Op
een kaart van 5 .5 .1911 aan Lemonnier komt LB nog even terug op
zijn bezoek aan La Bazalgette : "le pays de mes ancêtres paternels extraordinaire de caractère et de couleur. J'ai eu de très fortes émotions et j'ai senti ce qui me rattachait à ces gees et à ce sol . Mes affections de loin . Nous sommes sur la route du retour." (MCL) Zie ook
de noot bij 1 .
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"Daar lag het klein gehucht, grauw hoopje puin en rots, midden in die
grauwe oneindigheid" (Cyriel Buysse, `La Bazalgette2. Foto (ware grootte)
met het handschrift van Léon Bazalgette (Musée Camille Lemonnier, Elsene) .

3

Cyriel Buysse, `La Bazalgette'

Daar lag het klein gehucht, grauw hoopje puin en rots, midden in
die grauwe oneindigheid . De weggezonken zon had nog een vage,
lange streep van licht onder de grijze wolken nagelaten, een veeg als
van getaand vieux-rose over de doffe einder ; en in dat vreemd-aangrijpend schemerlicht kwamen de wezens, die daar woonden, uit
hun krotten en keken vol verwondering de auto aan . Zij spraken
onder elkaar een gutturale taal, die wij niet verstonden en hielden
zich allen in een groepje op een afstand, als tot onderlinge en gezamenlijke verdediging tegen onbekende gevaren .
Mijn vriend ging naar hen toe en sprak hen aan . Eerst was er
doodse, wantrouwige stilte . Het tiental mannen, vrouwen, kinderen,
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keken elkander ondervragend aan . Toen was er eindelijk een, een
jonge, nogal wakkere kerel, die, in tamelijk goed Frans, antwoordde :
- Oui, monsieur, eest ici la Bazalgette .
- C'est mon nom, je m'appelle aussi Bazalgette, zei mijn vriend met
een aanmoedigende glimlach, als om verder gesprek uit te lokken .
Doodse stilte. Geen klank tot antwoord . Weer keken de naturellen
elkander achterdochtig aan .
- Y a-t-il encore ici des Bazalgettes? des habitants qui portent le
nom de Bazalgette? vroeg mijn vriend, om duidelijk genoeg te zijn .
- Non, monsieur . [ . . .]
Een weemoedige trek kwam op het gezicht van mijn vriend . Hij
keek die mensen aan, die mensen van zijn eigen ras en van zijn eigen
bloed wellicht, bij wie geen enkel snaartje trilde van 't gevoel dat
hemzelf zo diep ontroerde . Hij keek hen aan en zag of vond familietrekken in hun wezen : die oude, zwarte vrouw daar, leek sprekend
op het portret van zijn grootmoeder; die forse, donkere man ginds,
deed hem denken aan een oom ; maar wat hij zelf vergat en wat ik
duidelijk zag, dat was zijn eigen treffende gelijkenis met die mensen:
het zuiver type van de Lozérien van de hoge, kale vlakten : somber,
nobel type, type van de Catalan, meer Spaans dan Frans, type van
matador of Don Quichot, getemperd en gelouterd door de mooie
uitdrukking van zachte peinzersogen .
Het verhaal `La Bazalgette' ("opgedragen aan mijn vriend Léon
Bazalgette") werd in 1912 gepubliceerd in Elsevier's Geïllustreerd
Maandschriftvoordat het werd opgenomen in de reisverhalenbundel
Per auto (Bussum 1913 ; VW6, p . 343) . Zie ook 1, 2, 30 en 65 .

4

Léon Bazalgette aan Ary Delen, Parijs 2 .3 .1911

Cher Monsieur,
Merci de vos aimables lignes et des caries que vows me promettez
pour la représentation et le banquet. J'espère qu'en me les envoyant,
vows me ferez savoir quelle somme je dofs vows remettre pour la participation au banquet .
Ci-joint quelques lignes que j'ai fait paraitre récemment sur Cyriel
Buysse dans les Nouvelles . Je vows les envoie pour montrer à vows et
au comité que la fête en l'honneur du romancier est sympathiquement accueillie chez nous .
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Si vows avez 1'occasion de voir ces jours -ci M . Resseler, collaborateur du "Week", auriez-vows 1'obligeance de lui demander s'il a bien
reCu, et recu à temps, les lignes qu'il m'a demandées pour le no spécial du "Week"? J'espère que oui .
Croyez-moi, cher monsieur, cordialement à vows
L Bazalgette
AMVC : B 309 (280513) . Ary Delen (1883-1960) : kunsthistoricus,
schrijver, in 1911 "sekretaris van het Komiteit voor het huldebetoon Cyriel Buysse" (De Week, 21 .1 .1911, nr. 17, p . 2-3) . Zie
`Cyriel Buysses brieven aan Ary Delen', uitgegeven door Marc
Somers, in MCBG III (1987), p . 65-90 .
"la représentation et le banquet" : de Buysse-huldiging van 9 .4 .19 11
in Antwerpen bestond in een ontvangst in het stadhuis, een opvoering van Netgezin Van Paemel in de KNS door Multatuli's Kring
uit Gent en een feestmaal in Hotel Terminus .
"les Nouvelles" : Parijse krant . LB had kennelijk al eerder een tekst
over Buysse gepubliceerd ; onder een brief aan Camille Lemonnier
uit het voorjaar van 1904 schrijft hij : "Je vous enverrai ces jours une
petite étude que j'ai fait publier sur Buysse ." Geen van beide teksten
heb ik tot nu toe kunnen opsporen .
"chez nous" : Parijse vrienden en collega's van LB in de redactie van
L' Effort (vanaf 1913 L' Effort Libre) . Resseler : Drukker-uitgever
Victor Resseler (1877-1955, pseud . Segher Rabauw) ; in zijn tijdschrift De Week, waarvan sprake in de brief, bracht hij verslag uit
over de Buysse-huldiging (nummer van 8 .4 .1911) .

5 Cyriel Buysse dan Ary Delen, Den Haag 18 .3 .1911
Gij zult ook de toetreding ontvangen, of reeds ontvangen hebben,
van mijn vriend Léon Bazalgette uit Parijs (de auteur van 't prachtig
boek over Walt Whitman) . Daar hij geen Vlaams verstaat, zag ik
hem gaarne (als 't mogelijk is) aan het banket geplaatst tussen of bij
Emile Claus en de Hollandse schrijfster B . Stolk uit Den Haag, die
hem beiden goed kennen .
Integrale tekst van deze brief met toelichting in MCBG III (zie 4) .
De exacte titel van de Whitman-biografe waarnaar Buysse verwijst
is : Walt Whitman. L' Homme et son oeuvre (Mercure de France,
Parijs 1908) .
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Léon Bazalgette aan Ary Delen, Parijs 263 .1911

Cher Monsieur,
Je viens vows prier de vouloir bien m'inscrire pour le banquet
Cyriel Buysse, auquel je me propose d'assister, comme ami et admirateur de l'écrivain .
Veuillez agréer, je vows prie, mes cordialer salutations,
Léon Bazalgette
AMVC : B 309 (280511) . Zie 4 . Waarschijnlijk had LB de huldiging niet bijgewoond indien ze niet op 9 .4 . maar, zoals oorspronkelijk gepland, op 26 .2 was georganiseerd. Op 10 .2 .1911 stuurde hij
een kaart aan Camille Lemonnier met deze tekst : "Merci, Cher
Ami, pour la carte d' Anvers . Savet-vows qu'un grand banquet est
offert en cette vine à notie Buysse, le 26 de ce mois, par les jeunes
écrivains flamands ? Y serez-vows ? J'avais bien envie d'y aller, mais
je crois que la sérénité du régime auquel je suis soumis pour quelque
temps m'en empêchera . Cela aurait été bon pourtant si on avait pu
se rencontrei la-bas pour un jour. . . En affection . L . Bazalgette"
(MCL) . Op 9 .4 . waren zowel LB als Lemonnier present.

7 Léon Bazalgette aan Herman van Puymbrouck, Parijs 5.4.1911

Cher Monsieur van Puymbrouck,
Je vows remercie très cordialement de l'envoi de votre livre sur
Cyriel Buysse et son Pays - envoi que j'apprécie hautement comme
témoignage de votre sympathie .
Dans ma douloureuse ignorance du néerlandais, je l'ai déjà parcouru des yeux, page par page, et je vair m'en faire traduire des
fragments par un ami hollandais . C'est là un sujet qui prête à de
belles pages, car entre Buysse et son pays, combien fort et intime est
le lien!
J'aurai sans douse le très grand plaisir de vows serrer la main
Bimanche à Anvers . En attendant, veuillez agréer, cher Monsieur van
Puymbrouck, mes remerciements et mes salutations bien cordialer .
L . Bazalgette
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AMVC : B 309 (3115119) . Herman van Puymbrouck (1884-1949) :
medewerker van De Week, auteur van Cyriel Buysse en zijn land
(Bussum 1911) ; "dimanche à Anvers" : de Buysse-huldiging op
9 .4 .1911 .

8

Léon Bazalgette in De Week,

8.4.1911

Le seul témoignage que je puffs apporter, en ma qualité de fransquillon ignorant le néerlandais, au grand artiste que fête la jeune
Flandre indépendante, est fondé sur les très cares pages qu'il public
en francais et le peu qui fut traduit de son oeuvre jusqu'ici . Ces
bribes me permettent néanmoins, à la lumière dune amitié déjà
ancienne pour l'homme, de reconnaitre en Cyriel Buysse un écrivain
de vérité avant tout, dune probité intransigeante et d'une conscience
admirable . [ . . .] Et eest pourquoi tons ceux qui méprisent la littérature de sacristie autant que celle de boudoir, à quelque pays qu'ils
appartiennent, font fête aujourd'hui à Cyriel Buysse, comme un
robuste représentant de fart libre, digne et fier, au service de la
vérité, et, comme elle, toujours vainqueur à la fin .
Fragmenten uit de bijdrage van LB in het Buysse-nummer van het
Antwerpse weekblad dat de dag voor de huldiging verscheen ; "fransquillon ignorant le néerlandais" : zie 30, tweede alinea .

9

Léon Bazalgette aan Ary Delen, Parijs 3.9.1911

Cher Monsieur Delen, Je pense que eest à vows que je dofs l'aimable
envoi de la brochure qui restera un précieux souvenir de cette belle
fête d'art indépendant, - en grande partie votre oeuvre - Je vows en
remercie très cordialement, bien sensible à votre souvenir, et à travers
l'évocation des bonnes heures d'Anvers, vows envoie mes sincères
amitiés .
(le portrait en fête de la brochure est le meilleur de ceux publiés à
1'occasion de la fête .)
L. Bazalgette
AMVC : B 309 (briefkaart 280512) . Ary Delen : zie 4 ; "la brochure" :
Feestschrift van het huldebetoon C. Buysse, met de teksten van de
lofredes .
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10 Léon Bazalgette aan Virginie Loveling, Parijs

27.41912

Chère Mademoiselle Loveling,
Permettez à un FranCais, que son ignorance a tenu jusqu'ici à 1'écart de votre oeuvre, mais qui sent beaucoup d'affection en d'admiration pour votre personne, de se joindre à 1'hommage qui vows est
rendu par votre pays .
Je ne puffs m'empêcher de penser combien votre Chère soeur,
Madame Buysse, aurait été heureuse et fière de cette journée . Mais
du moms son fils Cyriel sera là, et je suis sur que son émotion sera
forte de vows voir aussi fêtée !
Un vivat de loin en 1'honneur de Tante Virginie !
Votre respectueux et cordial
L . Bazalgette
UBG (Hs 3427 A 149) . Brief naar aanleiding van een officiële
"huldebetooging" op 28 .4 .1912 in Gent ter ere van de bejaarde
Virginie Loveling (zie de kroniek Cyriel Buysse 1859-1932, Gent
1982, p . 91) . "Madame Buysse" : Pauline Loveling, oudste zus van
Virginie en moeder van Cyriel Buysse, was overleden in 1909 .

11 Léon Bazalgette aan Virginie Loveling, Parijs

2.61912

Chère Mademoiselle Loveling,
J'apprécie d'autant plus votre bonne lettre que je me rends compte
du travail effrayant de correspondance qui a du suivre pour vows
cette belle fête . J'ai trouvé hier en rentrant de la campagne, les journaux que vows avez eu la bonté de m'envoyer, et cette lecture m'a
apporté un écho de la grande journée . Un détail qui m'a particulièrement touché est la présence à la fête de la musique de
Nevele .
Je voudrais bien vows écrire plus longuement (et vows demander,
entre autres choses, si on a traduit en francais, quelque chose de vows),
mais je pars demain matin pour rejoindre Cyriel, qui nous emmène
dans son auto pour une excursion de dix jours en Bretagne . Le voyage sera un peu trop rapide, par suite de la nécessité de rentrer le 12,
mais si le temps nous favorise, je suis sur que nous aurons de bons
moments . Claus et Lemonnier seront nos compagnons de route.
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Ii me tarde de voir le pavilion aérien de Cyriel à Deurle, et aussi de
vows revoir, ayant encore en visage le reflet de votre fête .
Recevez, chère Mademoiselle Loveling, les hommages et les affections bien sincères de votre
L . Bazalgette
UBG (Hs 3427 A 236) . Het feest waarnaar Bazalgette verwijst is de
huldiging van Virginie Loveling op 28 .4 .1912 (zie vorige brief) .
"Claus et Lemonnier" : Emile Claus en Camille Lemonnier. "le
pavilion aérien" : de kleine "paalwoning" die Buysse in de zomer van
1911 op de Molenberg had laten bouwen om er ongestoord te kunnen werken .

12 Stefan Zweig, Parijs 17.3 .1913
Bei mir versammeln sick Verhaeren, Bazalgette, Romain Rolland
und Rilke zu einero Dejeuner, das wir beim Boeuf à la mode einnehmen . [ . . .] wir sprechen darm liber die Notwendigkeit einer
europaischen Einigung .
Stefan Zweig. Tagebucher, Frankfurt am Main 1984, p . 52 . Zweig
had LB tijdens zijn eerste verblijf in Parijs (1904) leren kennen via
hun gemeenschappelijke vriend Emile Verhaeren, die toen in St
Cloud woonde . Zweig en Rainer Maria Rilke, die eveneens met
Verhaeren bevriend was, verbleven in maart 1913 toevallig allebei in
Parijs . Boeuf à la mode : een elegant restaurant in Parijs (zie 58, laatste alinea) .

13 Stefan Zweig
Wat aan Léon Bazalgette, mijn belangrijkste vriend in die kring [. . .]
bijzonder was binnen deze schrijversgeneratie, was dat hij zijn creatieve kracht alleen voor werken van anderen inzette en daarmee zijn
hele fantastische intensiteit spaarde voor de mensen van wie hij
hield . In hem, de geboren vriend, heb ik het volmaakte type van de
opofferende mens in vlees en bloed leren kennen [ . . .] . Hij zag er
enigszins militair uit, hoewel hij een hartstochtelijk antimilitarist
was, en had in de omgang de hartelijkheid van een echte kameraad .
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Altijd bereid te helpen, raad te geven, onaantastbaar in zijn
eerlijkheid, punctueel als een uurwerk, bekommerde hij zich om
alles wat jou betrof, maar nooit om zijn eigen voordeel . Tijd betekende niets voor hem, geld al evenmin als het om een vriend ging,
en vrienden had hij overal, een kleine maar selecte schare . Tien jaar
had hij eraan gewijd, Walt Whitman door de vertaling van alle
gedichten en door een monumentale biografie onder de aandacht
van de Fransen te brengen . Het werd zijn levensdoel door middel
van dit voorbeeld van een vrije mens die openstond voor de wereld
de geestelijke horizon van zijn land over de grenzen heen te verruimen . [ . . .]
We werden al snel innige, broederlijke vrienden, omdat wij beiden
niet nationalistisch dachten, omdat we er beiden van hielden werk
van anderen met toewijding en zonder materieel voordeel te dienen
en omdat we geestelijke onafhankelijkheid beschouwden als het
belangrijkste in het leven .
Stefan Zweig, De wereld van gisteren . Herinneringen van een
Europeaan (Amsterdam 1990), p. 140-141 . Oorspronkelijke editie :
Die Welt von gestern . Erinnerungen eines Europders (Stockholm
1944) . Eerste regel : "mijn belangrijkste vriend in die kring" is de
vertaling van "Freund meiner Freunde" . Vierde regel : "de geboren
vriend" is in de Duitse tekst "dem geborenen Kameraden" . De twee
publicaties van Bazalgette waarnaar Zweig verwijst zijn Walt
Whitman. l'Homme et son oeuvre (1908) en Feuilles d'herbe (1909) .
Zweig zelf vertaalde werk van Camille Lemonnier en Emile
Verhaeren . LB en Zweig publiceerden beiden, respectievelijk in
1904 en 1907, een monografie over Verhaeren (zie Emile et Marthe

Verhaeren - Stefan Zweig. Correspondance generale I (1900-1926),
Brussel 1996 .

II

14 Stefan Zweig aan Romain Rolland, Baden bei Wien 19 .10.1914
Bazalgette ist wohl auch bei der Armee! Wie oft denke ich an ihn
und wie innig! Wenn sie ihm schreiben, sagen Sie ihm meinep
Gruss! Mein Trost, wenn ich im Kampf gestellt werde, ist, dass es
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wenigstens nicht gegen die Menschen gekt, die mir seit einem
J ahrzehnt heb and vertraut rind!
Stefan Zweig - Romain Rolland. Brie echsel 1910-1940 (Berlijn

1987), p . 82 (post-scriptum bij een brief die Zweig wegens de oorlogscensuur in het Duits moest schrijven) . Bazalgette was inderdaad
- op 40-jarige leeftijd - gemobiliseerd . Zweig kreeg een functie in
het Weense Oorlogsarchief.

15

Léon Bazalgette dan Romain Rolland, Orléans 12 .1 .1915

Très cher Romain Rolland, it y a des mois que je voudrais vows
écrire, ou plutót vows serrer la main longuement, en silence . . .
Aujourd'hui, m'étant accordé un instant de repos, je veux vows dire
combien la lecture de vos articles m'a réconforté . Le son d'une áme
humaine, parmi tans de criailleries et de misères, fait un bien
immense, à cette heure d'écroulement . Soyez remercié pour cela,
aussi vivement que vows avez été attaqué . Ii est si bon d'entendre dire
que potre Europe n'est pas entièrement pulvérisée, et que les survivants parmi nous le retrouveront après forage dans l'áme de
quelques rêveurs renaces . . . Espoir et patience, malgré tout . . . .
L .B ., soldat au 40e Territorial d'infanterie
Romain Rolland. Journal des années de guerre 1914-1919, Parijs
1952, dl . I, p . 232-233 . De briefvan LB is een van de vele steun-

betuigingen die Rolland in Zwitserland ontving tijdens de publicatie van zijn reeks artikelen tegen de oorlog in de journal de Genève
(in 1915 gebundeld in Au-dessus de la mêlée) .

16

Romain Rolland, Genève 3.61915

Guilbeaux se montre inquiet de Bazalgette, parti depuis cinq
semaines au front. Une lettre qu'il lui a adressée est revenue, avec la
mention : "Inconnu " .
Romain Rolland, Journal des années de guerre 1914-1919, Parijs
1952, dl . II, p . 387 . Guilbeaux: Henri Guilbeaux (1884-1937),
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Frans journalist en publicist, vriend en collega van LB . Guilbeaux
was ook goed bevriend met Romain Rolland, Emile Verhaeren en
Frans Masereel . Na de oorlog vertelde LB aan Charles Vildrac dat
hij als vrachtwagenchauffeur had geholpen bij de evacuatie van het
zwaar gebombardeerde Amiens .

17 Léon Bazalgette, augustus 1915
L' "écrasement" qui semble nécessaire à beaucoup, de l'un ou de
l'autre adversaire, ne serait pas une solution proportionnée au conflit, elle laisserait l'avenir chargé d'un poids trop lourd et qui ne ferait
que reculer la difflculté . Et si tout ce sang, zoutes ces larmes répandues, tout cet indescriptible monceau de tortures ne doivent pas être
le ciment et les pierres d'une autre Europe - vraiment autre - ou trouverons-nous l'élan pour saluer la victoire elle-même ?
Romain Rolland, Journal des années de guerre 1914-1919, Parijs

1952, dl . II, p . 540 . Alinea uit een nieuwe steunbetuiging van LB
aan Romain Rolland, gepubliceerd in het Parijse weekblad Les
Hommes du jouren door Rolland gekopieerd in zijn dagboek .

III

18 Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 30 .3.1919

Cher ami Masereel (car it me semble que depuis longtemps nous
nous connaissons et nous sentons proche l'un de l'autre) . - votre oeuvre m'a été droit au coeur. Une main comme la vótre, tendue spontanément est à peu près la meilleure chose que nous puissions attendre de la vie, après trop de heurts et de misères . J'éprouve une grande
joie, devant chacune de vos planches, à voir ce refleurissement si
moderne et si personnel de la bonne vieille souche flamande - cette
rudesse magnifique, cette largeur et cet accent . [ . . .]
J'aurais bien grande joie à voos serrer la main. Mais quand, ce jour?
[ . . .] Quant á moi [ . . .] je dofs avouer mon besoin de rester tranquille
pendant quelque temps, après ces années errantes et misérables . [ . . .]
Depuis mon retour j'ai repris de choses abandonnées au moment du
départ, et j'essaie de remettre tout cela au point . C'est zoute une
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réadaptation à laquelle it faut se contraindre . Je ne bouge guère de
chez moi et regarde les averses et passer le monde . Le gout de vivre
plus pleinement reviendra peut-être un jour.
FMS . Eerste brief van LB aan Masereel in Genève . Ze hadden elkaar in 1913 in Parijs leren kennen via hun gemeenschappelijke
vriend Henri Guilbeaux (zie 16) . Uit de brief blijkt dat Masereel LB
een exemplaar van zijn houtsnedensuite 25 Images de la passion d'un
homme (Genève 1918) cadeau had gedaan .

19 Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 13 .5.1919
Mon cher Masereel, ce que vows me Bites au sujet du Walt Whitman
que vows pourriez publier à vos Editions me touche d'autant plus
que j'y avais un peu songé . Depuis que j'ai vu quelque chose de vows,
j'ai rêvé de voir votre nom associé à celui de Walt . Et depuis que je
suis de retour et que je travaille à remettre au point la traduction des
Feuilles d'herbe, j'ai eu envie de donner à part le groupe de poèmes
intitulé Galamus, qui sons les poèmes consacrés à l'amitié - et qui
sons parmi les plus beaux . Its font une trentaine de pages de l'édition
du Mercure . [ . . .]
Je n'arriverai pas à vows dire comme it faut [ . . .] la joie continue que
je tire de votre Heures. Ii y a eu des heures bien pénibles pendant ces
quatre ans, et même depuis le retour (la lutte terrible pour se remettre en état de travailler) - mais it y a des moments et des amis et des
oeuvres qui rachètent tout cet enfer.
FMS . "vos Editions" : Editions du Sablier, in het voorjaar van 1919
door Masereel en de Franse dichter René Arcos (1880-1959)
opgerichte uitgeverij in Genève ; zie Joris van Part's, Masereel. Een
biografie, Antwerpen-Baarn 1995, p . 101 . Een van hun eerste uitgaven is het door LB samengestelde en door Masereel met 1 0 houtsneden verluchte Whitman-bundeltje Galamus (november 1919),
een selectie uit Feuilles d'herbes, de integrale vertaling van Leaves of
Grass die LB in 1909 had gepubliceerd bij uitgeverij Mercure de
France. Heures Masereels houtsnedenboek Mon livre d'heures
(Genève 1919) .
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20 Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 26 5.1919
N'y aurait-il pas de fortes pages de Cyriel Buysse qui conviendraient
à vos éditions? Une de ses longues nouvelles? J'y penre parce que
nous allons publier cette année dans une petite collection dons je
suis chargé, son roman Het Ezelken, traduit par Pierre Maes, sur ma
Bemande . C'est une simple suggestion que je vows soumets, mon
cher ami Masereel - et vows en Perez ce que vows voudrez. (Cyriel
Buysse est un de mes plus vieux et chers amis . Quels beaux jours
nous aeons ensemble!)
FMS . "vos éditions" : Editions du Sablier (zie 19, noot) ; "une petite
collection" : Les Prosateurs Strangers Moderner ; "Het Ezelken" : de
Franse vertaling (Le bourriquet) verscheen in 1920 .

21 Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 12.7.1919
J'irais bien vows voir [ . . .] mais j'ai, pour quelque temps, une véritable horreur des départs, trains etc. Et puls, lorsqu'on a payé pour
manger, se vêtir etc ., on n'a plus de sous, et 1'on reste chez soi à
recueillir les dernières miettes de tabcc pour rouler la cigarette de la
patience . . .
L'adresse de Cyriel Buysse est en ce moment :
Afsnee, par St Denis Westrem (Flandre Orientale)
FMS . "J'irai bien vows voir" : in Genève ; "en ce moment" : in werkelijkheid verbleef Buysse in 1919 afwisselend in Deurle en Den
Haag . Zijn buiten in Afsnee was tijdens de oorlog geplunderd .

22 Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 2611 .1919
Bien cher Ami Masereel,
Grand jour pour moi, hier, ou j'ai reCu le Galamus que je n'attendais pas encore! Arcos m'avait bien glissé un mot de vos bois, et
vows m'aviez dit vows-même que vows en étiez content, et comme it
me tardait de les voir . . . Mais les voilà, et infiniment plus beaux que
tout ce que je pouvais me figurer . Je ne me lasre pas de les regarder.
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Ce sont comme des poèmes nouveaux avec leur mystère à eux, leur
puissance de suggestion et, presque sans avoir fair d'y toucher, cet
art d'associer tout l'univers à une phrase de l'émotion humaine . Le
vieux père Walt eut éprouvé une de ses plus pures joies de sa vie à
voir comme une áme fraternelle et un artiste de sa race était amené
par ses poèmes écrits à ce qu'il souhaitait le plus au monde : voir créer
d'autres poèmes par la force du sentiment qui était dans les siens, et
dans la même atmosphère. Mon vieux Masereel, eest vows qui êtes
le traducteur du Galamus . Mon nom sur la couverture m'appara?t
maintenant comme une usurpation - (Néanmoins, queue joie cela
me donne de voir nos deux noms sur la même couverture .)
Ii y a notamment deux bols qui suffiraient, si foutes les Feuilles
d'herbe disparaissaient, à nous en préserver la saveur et l'immense
émotion . Celle en fête de En chantant au printems, et la dernière Ja Rue . [ . . .]
Quel merveilleux petit livre intime et battant cela fait, mon cher
Masereel . S'il me fallait filer demain dans une ?le déserte, je sens que
je le mettrais dans ma poche de préférence à tout autre .
FMS . Zie ook 19 .

23 Léon Bazalgette aan Georges Eekhoud, Parijs 7.3.1920
Bien cher ami,
C'est avec émotion que j'ai vu récemment ton portrait dans Clarté
et lu cette admirable page de toi . A travers cette émotion it y avait la
remontée des chers souvenirs d'autrefois, la conscience du sort que
l'ignominie de ce temps t'a fait, la pensée de ton isolement . Je ne te
plains pas . Tu as de quoi être très fier - plus que jamais . Ce que je
plains, eest cette basse et pleutre humanité, qui se retourne contre
ses plus hauts, ses meilleurs représentants .
Je sais ce qu'on t'a fait, j'ai pensé à toi bien souvent depuis que j'ai
quitté mes loques bleuhorizon, portées 52 mois . J'ai vu la guerre
autrement que d'un fauteuil . C'est pourquoi je sens mieux quelles
doivent être fes pensées parfois . Je voulais te le dire : et cette première
page de Clarté m'y incite encore plus vivement . Mais it faut que to
saches aussi que le nombre de ceux qui t'aiment et t'admirent n'est
pas une force négligeable et qu'elle croitra sans cesse .
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Ton vieil ami qui t'embrasse
L . Bazalgette
AMVC : E 147 (147277/7d) . Georges Eekhoud (Antwerpen 1854 Schaarbeek 1927) : Franstalig Vlaams schrijver, naast Camille
Lemonnier de grote vernieuwer van de Franstalige romanliteratuur
in België in de jaren 1880 . "Je sais ce qu'on t'a fait" : als gematigd
pacifist werd Eekhoud een van de slachtoffers van het intolerante
politieke klimaat in het naoorlogse België ; de nationalistische hetze
tegen hem culmineerde in zijn verwijdering als docent van de
Brusselse universiteit . Uit protest tegen deze broodroof- die samenviel met het overlijden van zijn vrouw - werd eind maart 1920 in
Brussel een huldiging georganiseerd .

24 Léon Bazalgette aan Frederik van Eeden, Parijs 163 .1920
Cher Docteur Van Eeden,
Je me permets de vows écrire sur le conseil de noire grand ami
Romain Rolland, qui m'engage à essayer de publier un livre de vows
dans la collection annoncée sur le prospectus ci-joint, et que je suis
chargé de diriger. [ . . .]
En un mot, et avant tout, je viens vows exprimer mon grand et
sincère désir de publier la traduction d'une oeuvre de vows, dans
cette collection des Prosateurs Etrangers, ou je voudrais grouper
quelques-uns des plus puissante écrivains d'Europe .
UBA. "la collection" : Les Prosateurs Etrangers Moderner . Over de
vriendschap tussen Van Eeden en Romain Rolland : zie Jan Fontijn,

Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901,
Amsterdam 1996, p. 370-371 .

25 Frederik van Eeden, Parijs 7.8 .1920
Van morgen, 11 uur sprak ik Basalgette, Rolland's vriend . Een
zuidelijk Fransch type, een prettig mensch om mee te praten . Hij
sprak over de réunie die wij noodig hebben, van krachten uit alle
landen . Hij noemde nog Duhamel en Barbusse . Wij spraken af voor
Maandag . Dit doet aan de oude tijd denken . 't Is of ik van vooren
aan moet beginnen .
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Frederik van Eeden . Dagboek 1878-1923 (4 din .), dl . IV (19191923), Culemborg 1971, p . 1859 . Van Eeden had tijdens zijn
verblijf in Parijs een afspraak met LB in verband met de geplande
Franse editie van De kleine Johannes (Le petit Jean, 1921) . In 1920
was LB coordinator van een groep internationalisten die een conferentie wilde organiseren ter voorbereiding van een Europees congres (geen van beide bijeenkomsten heeft plaatsgevonden) .
Duhamel en Barbusse : de Franse schrijvers Georges Duhamel en
Henri Barbusse (zie 44 en 50) .

26 Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 7.8.1920
Ta lettre m'est parvenue à mon petit coin sauvage en Normandie et
m'a rendu heureux pour des jours . [ . . .] Quant à moi, je me suis allé
reposer pendant quelques semaines et j'ai eu de beaux jours de verdure et de silence . Mais ce n'est pas encore cela . Je ne suis pas encore
très costaud . J'ai eu aussi des embêtements de divers ordres et ces
cinq ignobles années m'ont rendu exagérément sensible à ces choseslà . D'ou difficulté à retrouver complètement l'équilibre . Mais ca
viendra et je ne m'en fais pas . Ii me semble que si je passais seulement une journée avec toi, la terre me para?trait plus ferme sous les
pieds .
FMS . "mon petit coin sauvage en Normandie" : het stuk land met
een huisje en de watermolen Moulin des Noës in Exmes (departement Ome) waar LB zijn vakanties doorbracht .

27

Frederik van Eeden, 10.9.1920

Ik lees Walt Whitman's leeven door Bazalgette . Ik lees 't met
schaamte . Hoe weinig richtte ik uit .
Frederik van Eeden . Dagboek, p . 1866 (zie 22, noot) . "Walt
Whitman's leeven door Bazalgette" : Walt Whitman . L'Homme et son
oeuvre (Parijs 1908) .

60

28 Frederik van Eeden aan Romain Rolland, 25 .10.1920
Bazalgette m'a envoyé son Walt Whitman que j'ai lu d'un trait, ce
qui est très rare pour moi. Le portrait qu'il donne de Walt est exagéré
mais d'une manière pour rendre le livre encore plus sympathique .
UBA. Walt Whitman : zie 27 .

29

Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 12.6 1921

Mon vieux Masereel,
Tu es vraiment trop chic de m'envoyer ce splendide exemplaire
d'un livre à si petit nombre . [ . . .] Il y a dans cette nouvelle
série d'images quelque chose de particulièrement émouvant
pour qui, comme moi, conna?t et aime de longue date ton pays . [. . .]
C'est pourquoi je ne puffs me détacher d'images comme "la jument",
"la plaine" ou "le canal" qui ont un équilibre dans la force, une
splendeur de chose complète que to n'as jamais mieux donnés qu'ici .
Voilà comment je comprends que l'on soit de son pays, que 1'on
soit patriote, Masereel!! Ce que les salauds ne comprendront jamais .
[ . . .]
J ustement je m'en vais jeudi passer cinq à six jours en Flandre, chez
le brave vieux Claus, dons la maison est si cordiale . C'est 1'anniversaire de Lemonnier et nous aeons pris l'habitude, à quelques intimes,
de nous réunir ce jour-là, pour ranimer le souvenir de l'homme vraiment chic qu'il était . Cette année eest à Zonneschijn (Soleil, comme
l'un de tes poèmes, mon vieux) - Cyriel Buysse, en son moulin de
Deurle, sera noire voisin . (A ce propos, nous allons publier en
francais son dernier roman qui eient de paraure: Zoo als het was,
traduit par lui -même .)
FMS . "exemplaire d'un livre" : de houtsnedensuite Souvenirs de mon
pays (Genève 1921) . Lemonnier : Camille Lemonnier, overleden op
13 .6 .1913 . Emile Claus woonde in Astene, in een villa
(`Zonneschijn') aan de Leie : "Soleil, comme l'un de tès poèmes" :
verwijzing naar Masereels houtsnedenboek Le soleil (Genève 1919) .
De vertaling van Zoals het was ( C érait ainsi, 1922) verscheen in de
door LB samengestelde collectie Prosateurs Etrangers Modernes
(Editions Rieder) .
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30

Cyriel Buysse, `Bazal en Flandre'

Ii rencontrait chez nous les vieux amis qu'il aimait beaucoup : Camille Lemonnier, Verhaeren, Maeterlinck, le peintre Emile
Claus . Surtout le peintre Claus . Cette rencontre tons les ans
renouvelée était pour Bazalgette (Banal, domme nous l'appelions familièrement) une source d'inépuisables joies . Ii avait, en
écoutant les récits que nous prodiguait Claus dans son langage
imaginé et pittoresque, des éclats de rire, des crises de rire comme
peu lui ont vu . Ce n'était plus du tout le garcon un peu grave que
nous avions coutume de voir à Paris, it semblait retrempé dans une
sève nouvelle, tout à l'unisson de l'ambiance, venu pour s'amuser
et s'amusant comme un écolier en vacances . On ne parlait guère
de littérature et d'art ; on jouait au tennis, on faisait du canotage
et de longnes randonnées en auto, toujours en compagnie de
Claus . Je conduisais la voiture, eux étaient assis à l'arrière et de
temps en temps montaient derrière moi des éclats de joie folie .
Banal me criait : "Arrête un moment, écoute, je n'en peux plus ."
Alors, me retournant, je voyais Banal riant aux larmes, cependant que Claus, gardant un sérieux imperturbable, riant seulement
de ses yeux malicieux, continuair ses histoires fantaisistes et renversantes .
[ . . .] Il aurait voulu parley notre langue et it s'y essayait parfois, pas
avec grand succès . Ii le faisait timidement et cola sonnait mi -allemand, mi -anglais . Ii éprouvait de la peine à assimilor les vrais sons
flamands . Un jour je le trouvai en conversation avec mon jardinier .
Ii s'exprimait en ce qu'il croyait être du flamand et le jardinier lui
répondait en ce qu'il croyait être du francais . C'était baroque et
hilare . Its cessèrent à mon approche .
Europe. Revue mensuelle, Parijs 15 .6 .1929, p . 202-203 ; VW 7,
p . 860-861 .

31 Léon Bazalgette aan Frederik van Eeden, Parijs 5.8 .1921
J'ai vécu trop renfermé dopnis la guerre, avec cette sotto pensée de
tácher de rattraper le temps perdu ; alors que l'on ne rattrape jamais
le temps perdu .
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UBA . In deze briefheeft LB het o .a . over een lovend artikel dat Van
Eeden over zijn Whitman-biografie ( Walt Whitman . L'Homme et son
oeuvre, 1908) heeft geschreven (zie 27-28) . Hij voelt zich erg
vereerd, "car votre opinion est de celles qui comptent pour moi ."
Van Eeden zelf had op 1
aan LB geschreven : "J'ai écrit
quelques mots sur votre Walt Whitman et je les ai envoyés au
Monde Nouveau jusqu'ici sans résultat visible ."

32 Cyriel Buysse, 1922
Onze goede vriend de Filosoof heeft typische eigenschappen. Ik heb
het reeds elders vermeld : hij wil nooit aan iemand de weg vragen .
Hij vertrouwt op zijn reiskaart of stadsplan . Komt dat niet uit of
raakt hij erin verward, dan sukkelt hij maar liever op en neer en heen
en weer, tot hij het gezochte eindelijk vindt . Een andere eigenaardigheid van hem is, dat hij nooit een kerk, - om het even van welk
geloof - wil binnen treden . Hij is atheïst en oordeelt dat hij daarbinnen niets te verrichten heeft . De uitwendige architectuur der mooie,
oude kerken daarentegen, boezems hem de diepste en hartstochtelijkste belangstelling in . Hij aarzelt niet ons een omweg van
vijftig of zestig kilometer te laten maken om ergens een bekende of
beroemde kerk "langs buiten" te bezichtigen .
Fragment uit `Op zoek naar de kathedraal van Bourges' in De laatste ronde (Bussum 1923 ; VW 6, p . 521), een bundel verhalen over
de laatste autoreis (1922) van Buysse in het gezelschap van LB ("de
Filosoof") en Emile Claus .

33 Frederik van Eeden, 13.2.1923
Ik las een stukje oover mij van Basalgette . Het ontroerde mij zeer,
door de fijne, liefderijke wijze waarop hij mij ziet, zonder mij
daarom te sparen . Ik moest er van schreven, wat mij goed deed .
Frederik van Eeden . Dagboek 1878-1923
1923), Culemborg 1971, p. 2070 .
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(4 dln . .), dl . IV (1919-

34 Léon Bazalgette aan Jean Guéhenno, Exmes (Moulin des Noes)
september 1923

Vous ai-je dit que j'avais terminé mon bouquin depuis le commencement de Juin? Je le laisse roupiller dans cette bonne chaleur d'été,
pour le revoir au i er octobre et l'épousseter soigneusement . J'ai
promis de donner mon manuscrit avant Noël .
Fragment uit de bijdrage van Guéhenno in het Bazalgette- nummer
van Europe, 15 .6 .1929 . Jean Guéhenno (1890-1978), Frans schrijver, opvolger (1928) van Bazalgette als hoofdredacteur van Europe ;
"mon bouquin" : Henry Thoreau, sauvage (Parijs 1924), biografie van
de Amerikaanse auteur Henry David Thoreau . In 1921 had LB ook
al de door hem zelf vertaalde essaybundel Henry Thoreau . Désobéir
uitgegeven . De Thoreau- biografie van 1924 is de laatste grote publicatie van LB .

35

Cyriel Buysse aan August Vermeylen, Den Haag

11.3.1924

Waarde Vermeylen, schrijft, onder mijn aanbeveling voor uw
Wandelende Jood-vertaling aan Léon Bazalgette S9, rue Rennequin
Paris XVIIe . Hij staat aan 't hoofd van de afdeling Prosateurs
Etrangers bij Rieder. Het zou mij verwonderen als hij er niet op inging .
AMVC : 117511 . Vermeylen had zijn roman De wandelende jood
zelf in het Frans vertaald .

36 Léon Bazalgette aan August Vermeylen, Parijs 17.3.1924

Cher Monsieur Vermeylen,
Je seraf très heureux de lire le `Juif errant", d'abord pour mon
plaisir personnel et ensuite pour vows dire si nous pourrions le publier . Si vows pouviez me communiquer un exemplaire du tirage à
part, je vows promets d'en avoir somn et de vows le rendre .
Evidemment le fait de la publication de cette oeuvre dans le
Mercure est un peu gênant . J'espère que cela ne serait pas un obstacle absolu . Ce qui est peu encourageant, eest 1'apathie du public
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beige d'expression francaise, qui se désintéresse à peu près totalement
des beaux livres de chez lui . Nous en aeons encore fait l'expérience
dernièrement avec Pallieter, ce très beau livre incontestablement,
dons les Allemande ont absorbé plus de dix mille exemplaires, mais
que les beaux esprits de la Belgique d'expression francaise ignorent
ou dédaignent souverainement . Ce qui les sollicite, ce sont les livres
imposés par la réclame parisienne .
J'attends donc le livre, en vows priant d'agréer, cher Monsieur
Vermeylen, l'assurance de ma plus sympathique considération .
L Bazalgette

AMVC : B 309 (11747112) . "Juif errant" : zie 35 ; "le Mercure" : het
literaire tijdschrift Mercure de France. Pallieterr de Franse vertaling
(Parijs 1923) van het succesboek van Felix Timmermans . De
voorgeschiedenis van de Pallieter-vertaling bevestigt dat zowel
Buysse als Frans Masereel een rol speelden als informeel adviseur
van LB bij de selectie van Nederlandse en Vlaamse boeken voor de
reeks Prosateurs Etrangers Moderner . Buysse beval Bazalgette niet
alleen Vermeylen aan maar ook Timmermans, Lode Baekelmans en
Maurits Sabbe . Op 29 .4 .
schrijft LB aan Masereel : "Tu n'es pas
le premier à me parler de Timmermans . Mais ce que tu m'en dis me
séduit plus que tout le reste . On m'a parlé de son livre Pallieter. L'astu lu, ou qu'est-ce que tu me recommandes de lui? Si tu peux me
donner ce renseignement, mets-le sur une carte . Je voudrais voir s'il
y a quelque chose à faire de ce cóté ." (FMS) . In zijn Kroniek van
Felix Timmermans 1886-1947 (Brugge 1972) noteert José de
Ceulaer voor 15 .11 .1920 : "Is in contact gekomen met de uitgeverij
F Rieder in Parijs, die een vertaling van Pallieterwil opnemen in de
reeks Prosateurs Etrangers Moderner . Léon Bazalgette schrijft hem
een brief om te vragen of hij iemand kent die het boek in "echt
Frans" en niet in "Belgisch Frans" kan vertalen . Als dat niet het geval
is, kan het vertaald worden door iemand die Frans Masereel, die een
grote bewondering heeft voor het boek, heeft aanbevolen . Terloops
schrijft hij dat zijn vriend Cyriel Buysse reeds veel over het boek
met hem gesproken heeft . Pallieter werd uiteindelijk vertaald door
Bob Claessens . Het is niet onwaarschijnlijk dat hij degene was die
Masereel had aanbevolen ." (p . 62) . De werkelijke toedracht heb ik
gevonden in een briefvan LB aan Masereel van 23 .12 .1920 : "Nous
allons publier dans un an le Pallieter . Je n'ai pas oublié ce que tu
m'avais dit au sujet de l'ami qui pourrait le traduire . Mais c'était déjà
fait, à noire insu . Un ami de Timmermans, un jeune d'Anvers (du
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groupe de la revue Lumière), Bob Claessens, achève en ce moment
une traduction de Pallieter tout à fait belle et à la hauteur : j'en ai vu
un morceau . Voilà pourquoi je ne puis demander à ton ami de se
charger du travail - ce que je regrette bien ." (FMS) De niet
genoemde vriend van Masereel was mogelijk Jean Tyssen, vertaler
van het toneelwerk van Herman Teirlinck . Een voorpublicatie uit
de vertaling van Claessens was al in juli 1920 in Lumière verschenen .
Hoeveel waardering Timmermans voor het werk van Buysse had en
hoe juist hij diens kwaliteiten wist te beoordelen illustreert een in
bovenvermelde Kroniek geciteerde brief van 28 .7 .1922 : "zoals ik u
mondeling zei, kan men, met alleen over de uiterlijke dingen te
spreken, die diep aan te voelen, de innerlijke gewaarwording naar
buiten doen schitteren . Dat heeft Cyriel Buysse gedaan en dat is
juist zijn grote verdienste" (p . 69) .

37

Léon Bazalgette dan August Vermeylen, Parijs 17.4.1924

Cher Monsieur Vermeylen,
Que je vows dise d'abord comme votre admirable version francaise
m'a rendu agréable la lecture du "Juif Errant" . Sans connaitre le
texte, cela m'apparait comme l'idéal d'une traduction .
Pour l'oeuvre elle-même, on y reconnait déjà une sorte de solidité
classique . J'en aime surtout, et entièrementla dernière partie, celle ou
Ahasverus se mêle aux travailleurs .
Quant à la possibilité de sa publication en volume, j'y vois un
obstacle grave, et probablement insurmontable, dans le gout du public, qui, très malheureusement, est rebelle aux Légendes de cette
envergure, et notamment à la légende du Christ, même interprétée
d'une fawn aussi vivante par un artiste .
Ii n'est pas jusqu'au titre - le Juif Errant - ou Ahasverus - qui
n'éloignerait ce public bizarre et fort entêté dans ses préjugés quest
le public francais .
Ii ne faudrait donc nullement compter sur lui pour la vente
(je n'entends même pas la grosse vente - mais simplement celle
qui paierait les frais de l'édition) . Or, on ne pourrait compter
davantage sur le public beige d'expression francaise, qui se désintéresse entièrement des écrivains de son terroir et met sa f erté à les
ignorer. Les dernières nouveautés parisiennes ont plus d'attrait pour
lui .
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Voilà donc la simple et dure vérité . Je regrette très sincèrement
qu'il en soit ainsi . Le "Juif Errant" est un livre qui ferait honneur à
n'importe quelle collection . Mais les éditeurs désirent, de leur cóté,
faire leurs Eiais . C'est un point de vue fort peu idéaliste, mais qui
peut se défendre.
Je pars pour quelques jours de vacances . A mon retour, si vows le
désirez, je vows renverrai la précieuse plaquette, recommandée .
J'ai vu dernièrement Cyriel Buysse . J'ai aussi parlé du Juif Errant
avec Masereel .
Croyez, cher Monsieur Vermeylen, à ma haute et bien sympathique considération .
L. Bazalgette
AMVC : B 309 (11747111) . Zie 35-36 . Le .Juif-errant verscheen
uiteindelijk in 1925 bij de Brusselse uitgeverij La Renaissance du
Livre, die in hetzelfde jaar ook Les Tantes (Tantes) van Cyriel Buysse
uitgaf.

38 Léon Bazalgette aan Maurits Sabbe, Parijs 4.4.1925
Cher Monsieur Sabbe,
Malgré mon ignorance du flamand et de sa littérature, vows n'êtes
pas pour moi un étranger. Pour évoquer de lointains souvenirs, j'assistai au banquet Cyriel Buysse à Anvers, ou vous avez pris la parole .
Depuis lors, des amis flamands ont eu l'occasion de me parley de
vous, ce qui fait que je sais votre situation littéraire .
J'ai lu le manuscrit que vous avez eu l'obligeance de m'envoyer .
Mon habitude est de propositionner la franchise de mes appréciations à lestime que j'ai pour mon correspondant . Or, j'ai l'impression très nette, après avoir lu cet important morceau du Curé de
Schaerdycke, que l'oeuvre a beaucoup perdu en passant dune langue
dans l'autre, et qu'elle n'a plus en francais le même caractère . Ii y a
en francais une surabondance verbale que l'on ne doit pas sentir telle
en flamand . L'histoire de cette petite garce de village devenue nonne
est, certes, folie - mais, précisément, elle n'apparait en francais - ou
tans de nuances de l'original doivent se dénaturer - que trop folie,
aux dépens de qualités plus fortes, plus originales que l'on aimerait
y rencontrei .
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J'aurais bien aimé pouvoir vows donner une réponse plus favorable . mais je connais asset bien le public auquel s'adresse notre collection pour savoir qu'il attend une pourriture plus substantielle .
Voulez-vows me permettre une simple remarque de lecteur - et de
lecteur attentif, et très intéressé, de votre manuscrit? Comme je suppose bien que vows le ferez paraure un jour ou l'autre, it faudra, de
toute nécessité, le faire relire par un Francais (un connaisseur, bien
attendu) . Cette traduction est parsemée, d'un bout à l'autre, de belgicisme) et d'inexpériences qui la rendent impubliable, sous cette
forme, chez nous . Je ne parle pas de quelques retouches )implement,
mais d'une réfection totale . Traduire une oeuvre d'art nest pas chose
aussi simple que beaucoup de geus se 1'imaginent .
Veuillez croire, cher Monsieur Sabbe, d'abord à mes sincères
regrets, et à ma considération la plus distinguée .
L . Bazalgette
PS . Je vous retournerai le manuscrit ou l'enverrai à telle adresse ou
ii vous plaira - au gré de votre désir. Cela, dans une quinzaine, car je
m'absente jusqu'au 20 courant .
AMVC : B 309 (68562) . Maurits Sabbe (1873-1938), Vlaams
schrijver en cultuurhistoricus, vanaf 1919 conservator van het
Plantin-museum in Antwerpen ; vanaf 1923 hoogleraar (Nederlandse letterkunde) aan de Vrije Universiteit van Brussel . In 1911
was Sabbe lid van het comité dat de huldiging van Cyriel Buysse in
Antwerpen organiseerde . De brief gaat over de vertaling van de
roman Het pastoorken van Schaerdijcke (1919), die Sabbe wellicht op
advies van Buysse aan Bazalgette had gestuurd .

39

Léon Bazalgette aan Eugène de Bock, Parijs 25 .4.1925

Cher Monsieur,
Ii y a longtemps qu' Europe n'a pas publié une de vos Chroniques
néerlandaises . Me permettez-vous de vous demander s'il vous serait
possible de nous en envoyer une à une date pas trop éloignée?
Croyez-moi, cher Monsieur, à mes sentiments les plus sympathiques .
L . Bazalgette
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AMVC : B 309 (863421500) . Europe : op initiatief van Romain
Rolland en Léon Bazalgette opgericht maandblad (Parijs 1923), dat
evenals de collectie Prosateurs Etrangers Modernes door de Editions
Rieder werd uitgegeven (later door Les Editeurs Francais Réunis) ;
Bazalgette was tot 1928 hoofdredacteur (met René Arcos) . De
Antwerpse uitgever Eugène de Bock (De Sikkel) verzorgde in het
blad van 1923 tot 1925 een `Chronique néerlandaise' . Hij schrijft
hierover in Een uitgever herinnert zich (Antwerpen 1979) : "Ik geef
het tijdrovende secretariaat van de `Nederlandse voordrachten' te
Antwerpen op maar aanvaard om in het Franse tijdschrift Europe
(van Romain Rolland, Albert Crémieux, Bazalgette, Duhamel,
Pierre Hamp, Franz Werfel, Virginia Woolf) een kroniek van de
Hollandse en Vlaamse letteren te schrijven, wat ik volhoud tot '25 ;
als een direct gevolg hiervan worden werken van Streuvels,
Toussaint van Boelaere en Baekelmans vertaald" (p . 44) . Of de
Franse vertalingen van genoemde auteurs inderdaad een "direct
gevolg" van De Bocks kroniek in Europe waren valt te betwijfelen .
In de le jaargang (1923) schrijft hij over Streuvels en Baekelmans,
maar Franse vertalingen van beide auteurs verschijnen pas jaren
later. Alleen voor de le jaargang levert hij geregeld bijdragen : vandaar het verzoek van Bazalgette in april 1925 . De Bock belooft
beterschap maar komt zijn belofte niet na . Uit zijn memoires blijkt
waarom : "Er dringen zich andere opdrachten op . Ik [ . . .) moet de
volgende jaren tijd maken voor onze Vlaamse vakvereniging en haar
Boekenbeurs, voor het `Syndicat des éditeurs belges', de `International Publishers Association' " enzovoort (Een uitgever herinnert

zich, p . 44) .

40 Léon Bazalgette aan Felix Timmermans, Parijs 19.10.1926
Cher ami Timmermans,
J'étais, en effet, en voyage et je ne suis rentré que ces jours derniers .
Pardonnez-moi de vows répondre si tata!
Que je vows dice tout de suite, avec une parfaite et cordiale franchise, que nous manquons tout à fait de sympathie pour les entreprises de Monsieur Henri Ghéon . C'est pourquoi it nous serait
impossible de sembler nous y associer en éditant une pièce qu'il
monte .
Ce qui ne m'empêche pas de souhaiter grand succès à Là ou
l étoile s'arrête et de vows promettre d'aller à la représentation .
Puisque vows y viendrez, ce sera une grande joie de vows voir!
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Ecrivez-moi dès que vows serez à Paris, pour que l'on passe ensemble
un bon moment .
De tout coeur à vows
L. Bazalgette
P.S . Depuis longtemps notre ami Bob Claessens doft me faire voir
quelques chapitres de sa traduction d'Anna . Mais je n'ai encore riep
recu .
AMVC (fotokopie) : B 309 (87246/230) . In zijn collectie Prosateurs
Etrangers Modernes publiceerde LB twee Timmermans-vertalingen :
Pallieter (1923 ; vertaling Bob Claessens : zie 36) en L'Enfans Jésus en
Flandre (1925, vertaling Neel Doff) . Bovendien verscheen in Europe
(nr. 3, 15 .4 .1923) de vertaling van een fragment uit De zeer schone
uren van juffrouw Symforosa, Begijntje. Timmermans' poging om
LB warm te maken voor een Franse editie van Waar de ster bleefstille
staan stuitte kennelijk op principiële bezwaren tegen "les entreprises de Monsieur Henri Ghéon" : het stuk werd in Parijs opgevoerd door Les compagnons de Notre-Dame van Timmermans'
Franse kennis Henri Ghéon (1875-1944), een toneelauteur en
theatermaker wiens streven naar een revival van de middeleeuwschristelijke devotie onverenigbaar was met Bazalgettes vrijzinnig
humanisme . Anna: Timmermans' roman Anna-Marie (Amsterdam
1921) .

41 Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 14.10.1926
Cher vieux Frans, A peine débarqué je reCois en plein visage ton bouquet d'images . Tu auras sans douse pensé, en ami prévoyant, que
j'avais besoin de quelque chose de fort pour me remettre d'avoir
quitté la merveilleuse campagne ensoleillée et d'être en train de contempler le tas monstre de besogne qu'il me faut débrouiller. Car,
depuis trois bienheureux mois, je n'ai riep foutu que beaucoup d'ouvrage manuel . Tu parles de bonheur! [ . . .] On va se revoir bientót,
avec de bonnes gueules encore un peu hálées .
FMS . Brief die LB schreef na zijn zomervakantie in Normandië .
"ton bouquet d'images" : waarschijnlijk het houtsnedenboek Figures
etgrimaces (Parijs-Munchen 1926) .
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Stefan Zweig aan Romain Rolland, Salzburg 23 .7.1927

Mein lieber Freund,
mein Freund Scheyer, der gerade aus Paris kommt, beunruhigt
mich ganz ernstlich liber den Gesundheitszustand von Bazal . Schon
als ich in Paris war, fand ich ihn gealtert, abgemagert, geib, and jetzt
war er funf Wochen bettlagerig . Hat Arcos Ihnen genauere Einzelheiten gegeben? Er ist, mit Masereel, der in Paris, den ich am
meisten liebe, and ich wire verzweifelt, ihn ernstlich bedroht zu
wissen .
Romain Rolland - Stefan Zweig. Briefvechsel 1910-1940 (2 din .),
Berlijn 1987, dl . 2, p . 243 . Scheyer : Moritz Scheyer (1887-1949),
Oostenrijks journalist . Arcos : René Arcos (1880-1959) : Frans
auteur en uitgever (zie 19, noot), vanaf 1923 collega van Bazalgette
aan het hoofd van het tijdschrift Europe.
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Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Moulin-des-Noës par Exmes
(Ome) 5 .10 .1927

Pour mol, le principal de mon travail consistait à me remettre
d'aplomb et to sail comme les trois moil d'été ont tout fait pour
contraries ma convalescence . Si je disais que ca va très fort, je te conterais une belle blague . Tout ce que je demande eest de pouvoir tenir
le coup cet hives. Car un séjour forcé dans le Midi me serait une
calamité .
Depuis deux jours it fait un de ces soleils d'automne qui vows font
presque oublies l'ennui d'être un invalide . Nous ramassons des
pommel, qui ont eu le courage de murir sans soleil . Nous rentrons
vers le 18 courant et l'on ne tardera de se voir, vieux frère .
FMS . "ma convalescence" : herstel van zijn pleuritis, gevolg van een
verwaarloosde verkoudheid en oververmoeidheid .
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44 Léon Bazalgette aan Henri Barbusse, Parijs 20.1 .1928
Bien entendu, j'accepte de faire partie du comité directeur de l'hebdomadaire que to proposes de fonder, puisque to eeras au gouvernail, et persuadé que to laisseras de cóté tels de ces figurante de
"gauche" dons la collaboration eet plus désastreuse et compromittante que ne serait celle des pires adversaires .
BNP (na 16533, 91) . Henri Barbusse (1873-1935) : Frans auteur en
journalist, oprichter van het tijdschrift Clarté (1919), leeftijd- en
studiegenoot van Bazalgette . Omdat Barbusse in de jaren 20 partijcommunist werd distantieerde Bazalgette zich al snel na de oprichting van Clarté. Hij bleef wel bevriend met Barbusse en leverde
trouwens nog af en toe een bijdrage (in 1925 een artikel over Frans
Masereel) . Blijkens bovenstaande brief was hij ook bereid om
Barbusse te steunen bij de oprichting van het maandblad Monde
(niet te verwarren met de Parijse krant Le Monde) . Zie ook 50 .
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Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs, voorjaar 1928

Mon vieux Frans,
Je suis encore au lit avec un peu de fièvre . Le médecin m'assure
qu'aucun organe n'est sérieusement asteint, mais it faut une révision
complète du moteur. C'est à dire qu'un simple et bénin refroidissement, qui m'a complètement fichu par serre, me force à payer d'un
coup pour des années de surmenage .
Mais asset sur ce chapitre . Tu me Eerais un bien riche plaisir en
venant me voir un petit moment avant jeudi . A 1'heure de l'aprèsmidi ou de la soirée, que to voudras, puisque to me trouveras toujours . Ne pars pas sans venir me voir . J'ai encore un vague espoir de
pouvoir partir le 3 pour la Pentecóte, si la fièvre eet tombée d'ici là .
C'est pourquoi je te demande de venir avant jeudi prochain - si to
peux .
A tons deux bien affectueusement,
LB
FMS . "pouvoir partir" : waarschijnlijk naar Normandië (zie volgende brief) .
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46

Léon Bazalgette aan Romain Rolland, Moulin-des -Noës (Exmes)
165 .1928

Bien cher et fidèle ami,
Ii y a longtemps que je vows aurais écrit, si je n'étais pris &roitement par des occupations de l'ordre matériel et ouvrier (quatre
braves masons achèvent de bátir une aile à ma petite maison ou je
vais logen mes livres qui m'encombrent à Paris, et abriter ma vieillesse
d'invalide . Je vierai désormais presque souse l'année en Normandie,
avec voyage à Paris chaque semaine, car je n'ai pas une miette d'intention de "prendre ma retraite" . Ii sera asset tót quand je seraf entre
quatre planches) .
BNP
.

47 Romain Rolland aan Stefan Zweig, Villeneuve 21 .61928
Bazalgette m' a fait une impression terrible : la figure ravagée, des
creux profonds aux joues, souffrant tons les 10 ou 15 jours de cruelles crises de foie ou de l'intestin, qu'il ne soigne pas ; je crams qu'il
ne soit rongé par une forme aigue de tuberculose intestinale .
BNP (Mf 4583 : 323)

48 Léon Bazalgette dan Frans Masereel, Moulin-des-Noës 69.1928
Cher vieux Frans,
Le diston "pas de nouvelles bonnes nouvelles" n'est pas toujours
eraf . Ii ne Pest point dans mon sas . Depuis des mois mes forces
physiques ons baissé lentemens et voilà un mois que je n'ai guère
quitté le lit ou la chaise-longue . Je suis venu à Paris, ces derniers
jours, consulten des spécialistes . Ii me faut une cure de repos absolu
au grand air. La fin de l'automne et tout l'hiver aux Pyrénées . Rien
d'immédiatement inquiétant, mais sérieux .
Voilà, mon vieux, ou j'en suis . J'ai acquis asset de philosophic en
ces derniers mois désolants (et par ce glorieux été - le mulin dans
son feuillage ne m'a jamais paru aussi beau - la construction que j'ai
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faire, achevée à souhait - et tout allant pour le mieux - sauf ma sacrée
foutue guenille se couchant en travers de la route et refusant d'avancer) - oui, asset de philosophic pour ne pas me laisser démonter.
J'ai le moral excellent, et l'esprit a fair de regarder ironiquement
cette ruine au sort de laquelle it n'entend pas s'associer .
FMS .

49

Léon Bazalgette dan Frans Masereel, Pau 10 .11 .1928

Nous sommes depuis une douzaine de jours à Pau, ou les médecins
m'envoient passer l'hiver . Le pays est très sympathique, mais j'y ai un
peu le cafard, d'abord parceque je suis invalide, et ensuite parce que
j'aimerais mieux être chez moi que dans deux chambres, si confortables soient-elles, d'une villa dans un Parc [ . . .] . Mais attendons . Ca
va peut-être me retaper. Jusqu'à présent nous avons eu surtout de la
pluie et du temps humide .
Comment vas-tu, vieux frère? Je ne reverrai pas les amis avant la
mi-avril, et ca ne contribue pas à me réjouir .
FMS . "villa dans un Parc" : Villa Beau-Soleil, Avenue des Lauriers,
Pau .

50 Léon Bazalgette aan Henri Barbusse, Pau 17.11 .1928
Mon cher ami,
Je voudrais pouvoir te rejoindre dans un sens conforme à tes
voeux. Mais je dofs être sincère et t'avouer tout net que je n'ai aucune
confiance dans les "Grands Congrès", si noblement inspirés soientelles . Its n'assument que le succès des bavards . Quelques hommes de
volonté male et nette s'y débattent parmi les discoureurs, les nigauds
et les inévitables politiciens .
En face des puissances du fascisme, qui sons multiples, averties
et bien armées, organiser ouvertement un "Grand Congrès" me
semble être une naïveté bien dangereuse pour nos idées et potre
action, en ce sens qu'elle les expose au sourire dédaigneux de nos
ennemis .
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En ce domains, je ne crois qu'en l'efficacité du travail et de l'effort
silencieux - de la lutte souterrains, tenacement poursuivie - en attendant mieux. Sauf 1'occasion d' une soudaine manifestation opportune
- mais sans pa are .
De ce que to demandais de moi, je ne t'ai donné que mes critiques,
to vois . Je l'ai fait du moms en touts franchise - et avec une conviction absolue.
Ii va sans dire que si ce congrès a lieu (je souhaite qu'il n'ait lieu
pour les susdites raisons), to peux user de mon nom parmi bien
d'autres, si to le juges utile .
Je vois que to as eu grippe sur grippe, puisqu'elle t'avait déjà tourmenté à ton dernier séjour en Russie .
Je t'écris de Pau ou les médecins m'ont envoyé passer l'hiver . J'ai eu
une très mauvaise année et suis d'une faiblesse extrême . Suites de ma
pleurésie de l'an dernier - qui a laissé des traces fácheuses Enfin, peut-être "les aura-t-on" . . . .
Je souhaite que to te senses tout à fait d'aplomb d'ici peu, et te
serre les mains en vieux camarade .
L. Bazalgette
BNP (na 16533, 92) . Henri Barbusse : zie 44 ; het door Barbusse
geplande antifascistisch en antioorlogscongres vond plaats in de
zomer van 1932, in Amsterdam . Het scepticisme van Bazalgette
hield ongetwijfeld ook verband met de mislukking van het plan
voor een Europees internationalistisch congres dat hij aan het begin
van de jaren 20 had helpen voorbereiden .
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Léon Bazalgette aan Frans Masereel, Pau 4.12.1928

Vieux Frans,
Quells magnifique idée d'avoir réédité la Ville restée hors d'atteinte! J'ai recu ton lives comme une grosse bourrade en pleine
poitrine . C'est formidable . Je viens de passer touts la matinée à en
tourney et retournee les pages, et j'en suis comme étourdi . Dans
aucun autre de tes ouvrages to n'as mis autant d'accent et de puissance synthétique . Mon vieux, quells joie to as causée à un malade
. . . . Merci, mon vieux .
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J'en suis toujours au point de vue santé à faire des progrès à
rebours . Mon médecin d'ici, le plus chic type et un as professionnellement m'assure qu'il ne faut pas m'en faire et qu'il me tinera de
là . Je veux bien le croire, mais un vieux sens réaliste en moi me dit
qu'à force de décliner, on arrive à la culbute . Enfin, on eerra bien
l'effet des mois suivants . En attendant j'use le bas de mon dos sur un
drag de lit . [ . . .]
Ce matin, après une nuit de gelée qui avait blanchi le jardin sous
non fenêtres, un beau petit brin de soled . Et pendant que je t'écris en
attendant que l'on me monte mon déjeuner, je me régale à jeter des
coups d'oeil sur la fine et Claire lumière qui enveloppe les sapins que
je vois de mon lit . [ . . .]
Cher vieux Frans, le jour ou je reprendrai le train pour Paris sera
un bien beau jour. Malgré le beau pays (dons je ne vois riep,
d'ailleurs) j'ai parfois un peu la nostalgie .
FMS . "la Ville" : heruitgave van Masereels houtsnedenboek La vile
(Parijs 1925) . Boven deze briefheeft Masereel later "dernière lettre"
geschreven .
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Frans Masereel aan Stefan Zweig, Parijs 9.12.1928

J'ai reCu encore une bien triste lettre du pauvre Bazal . Je crois qu'il a
de quoi avoir de tristes pressentiments .
Jewish National and University Library, Jeruzalem .
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Léon Bazalgette dan Romain Rolland, Pau 15 .12.1928

Mon c her vied ami,
Ii faut bien que je commence par vows montrer la face de l'égoïsme
pour vows renseigner sur ma santé . Elle ent loin de ce que vows
penset. Je suis gravenvent malade des suites de ma pleurésie de l'an
dernier, suites que mes ribauds de médecins ordinairen m'ont
longtemps cachées (de peur de me frappen!! les idiots) et dons je n'ai
eté averti qu'au moment ou l'effondrement total de mes forces
physiques m'a fait consulten des spécialistes, qui, eux, m'ont mis au
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courant . Its me demandent au moms deux ans pour me remettre sur
pied, et m'ont envoyé à Pau . Après deux mois, non seulement je n'en
ai éprouvé aucun bénéfice, mais j'ai dépéri considérablement. Ii est
probable que devant cette expérience concluante, mon médecin
d'ici, guff est un as et 1'homme le plus humain, va m'envoyer ailleurs .
Voilà le petit bulletin de santé, vieil ami . Depuis quatre à cinq mois,
j'ai surtout vécu au lit, mais maintenant je ne le quitte plus . Je ne me
décourage pas, pour si peu et continue à faire ce que je peux comme
travail de 1'esprit . Et de temps en temps je regarde si le point d'interrogation qui est devant moi se rapproche ou s'éloigne .
Vous me demandez si je ne me sens pas un peu isolé . Non . J'ai
auprès de moi ma femme, ma chère vieille compagne, sans la
présence perpétuelle et les soms et 1'assistance de laquelle, je n'existerais plus depuis longtemps . Je n'ai pas plus de forces qu'un petit
enfant .
Et puffs comment se sentir isolé lorsqu' on recoit des amis ces
admirables lettres non seulement pleines d'affection mais de réconfort efficace et intelligent - et ces témoignages qui m'arrivent spontanément? Non, non, je me sens relié à vows tons aussi étroitement
ici qu'ailleurs . (Mais le jour ou je reprendrai le train du retour sera
quand même un beau jour!)
[ . . .] I1 est midi et demi, j'attends que 1'on me monte le plateau de
mon déjeuner . Cela me fait un grand grand bien de causer un peu
avec vows, qui connaissez les deux faces de la souffrance et nous avez
montré comment it fallait la supporter . Je n'avais pour ainsi dire,
jamais été malade de ma vie ou si peu . Et voilà deux ans que je poursuis un dur apprentissage (Ii a commencé au temps de la mort de ma
mère, dons eest l'anniversaire dans dix jours, et ne s'est pas interromp, depuis .)
fermement, cher ami, d'un coeur encore chaud et toujours fidèle
LB
BNP

54 Romain Rolland dan Stefan Zweig, Villeneuve 18.12.1928
Notre pauvre Bazalgette est bien malade . Je viens de recevoir de lui
une lettre . Les deux mois de Pau font encore plus affaibli . I1 ne
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quitte plus le lit . Ii est probable que les médecins vont l'expédier
dans une autre direction . Pour la tuberculose, eest tout un, ou tout
autre : la chaleur humide du Midi Pyrénéen (ou Méditerranéen), - ou
l'altitude neigeuse . Et ce qui, des deux, ne fait pas bien, fait un grand
mal . J'espère qu'on lui fera donc très promptement quitter ce pays .
- Heureusement, it a près de lui sa compagne dévouée . Et son vaillant esprit continue d'agir, aussi lucide que par le passé . C'est un
grand élément de victoire dans le combat pour la vie ; ou, tout au
moms, eest sa meilleure chance .
BNP (Mf 4583 : 329)

55 Léon Bazalgette aan Romain Rolland, Pau 25.12 .1928
Figuren-vous qu'en présence des lamentables résultats qu'a eu sur
moi le climat de Pau, mon médecin me renvoie à Paris ou j'arriverai
vendredi matin . Décision qui m'a surpris, et à certains égards me
contente (revoir ceux que j'aime, mon foyer . . .) . J'y resterai sans
doute jusqu'à la mi-avril, ou je gagnerai mon bien plus vrai foyer en
Normandie .
BNP
. "mon bien plus vrai foyer en Normandie " : de Moulin-desNoës in Exmes (dep . Ome)

56 Charles Vildrac, Parijs 31 .12.1928
31 décembre . Mort de Bazalgette qui a contracté une pneumonie en
refaisant, lui -même, la toiture d'un grange, annexe de son petit
moulin de la Vallée d'Auge, qu'il voulait aménager pour y recevoir
ses amts .
Charles Vildrac, Pages de journal 1922-1966, Parijs 1968, p . 54-55 .
Charles Vildrac (pseud . van Charles Messager, 1882-1971) : Frans
auteur, vriend van Bazalgette .
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V
57 Jean Guéhenno aan Romain Rolland, Parijs 1 .1 .1929
Notre ami Bazalgette est mort . J'en recois à l'instant la nouvelle . On
1'enterre vendredi à Exmes (Ome)
net je ne pourrai assister à l'enterrement . L'université ne m'accordera pas de congé . Cela me peine.
Demain matin, j'irai voir chez Bieder ce qu'on est décidé à faire .
Pauvre Bazal! c'était un bon ouvrier d'humanité . Je voudrais que cela
fut dit dignement et que son souvenir à Europe reste vivant.
Zindependance de l 'esprit. Correspondance entre Jean Guéhenno et
Romain Rolland 1919-1944 , Parijs 1975, p . 42 . Jean Guéhenno :
zie 34, noot .
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Romain Rolland aan Jean Guéhenno, Villeneuve 3 .1 .1929

L'année qui s'en va m'a apporté votre amitié nouvelle ; et je lui en
garde une affectueuse gratitude .
Mais quel coup elle eient de nous porter, au moment du départ!
La grandeur morale d'un Bazalgette se mesure, à la minute même ou
it disparaat . De son vivant, elle se faisait invisible : et c'était une
grandeur de plus - la marque même de la vraie grandeur . Ii était le
survivant dune espèce d'homme francais qui semble presque dis parue . - (Mais rappelons -nous toujours que leur essence est de se
dérober aux regards!) - Tout ce qu'on peut dire, avec regrets, eest que
leur tendance à la fois fière, pure, et maladive, à se retirer de faction,
à se replier en soi-même [ . . .] - cette tendance s'accuse aujourd'hui
mortellement - et que Bazalgette &ait un des très rares qui n'y avait
jamais cédé [ . . .] .
Pour Bazalgette, je pense que la revue s'adressera aux plus vieux
amis . Its sons peu nombreux. En i er lignes Stefan Zweig, qui le connaissait depuis vangt ans et l'aimait beaucoup . Jean-Richard Bloch,
avec qui it a collaboré, je crois, à l'Effort libre. Masereel, un de ses
rares antimes des dix derniers ans . - Mais it ne se livrait guère, - par
modestie et par fierté, - par oubli de soi .
Croiriez-vows que, dans zoute notre vie, nous ne nous sommes pas
rencontrés plus de quatre ou cinq fois! Et pourtant, nous étions surs
de l'affection et de l'estime, l'un de l'autre! - La ire fois que je 1'ai vu,
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eest en 1913, à un déjeuner ou Zweig m'avait convié, avec Rile et
Verhaeren . Des cinq nous restons deux .
L'inde endance de l esprit (zie 57, noot), p . 43-46 .

59

Frans Masereel dan Romain Rolland, Parijs 4.1 .1929

Voilà un bon camarade qu'on ne eerra plus . Je 1'aimais bien . Vous
aassi, je pense . Ii avait un si bon regard et aimait tans la vie! Je suis
très affecté de cette mort .
BNP Brief geschreven op de avond van de begrafenis van Bazalgette
in Normandië, die ook werd bijgewoond door Cyriel Buysse .

60 Albert Crémieux in Europe, 15.1 .1929
Notre revue est en deuil aujourd'hui . Notre Rédacteur en chef Léon
Bazalgette eient de mourir. [ . . .] Léon Bazalgette incarnait l'esprit
même d'Europe, cette force de résistance et d'indépendance absolue,
en même temps que ce grand élan de compréhension universelle, ce
snuffle d'humanité sans contrainte et sans emphase .
Overlijdensbericht in het eerste nummer van het maandblad dat na
het overlijden van LB verscheen . Albert Crémieux : directeur van het
blad en van uitgeverij Rieder. Het Bazalgette-nummer van Europe
(waarvoor Cyriel Buysse `Bazal en Flandre' schrijft) was gepland
voor februari of maart maar zou ten slotte pas in juni verschijnen
(`Hommage à Léon Bazalgette' in het nummer van 15 .6 .1929, deel
20, p .154-258) . Een paar fragmenten uit dat hommage-nummer
zijn hierna opgenomen onder de nrs . 63-66 .
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Romain Rolland aan Stefan Zweig, Villeneuve 17.1 .1929

Cher ami,
Je ne sais si vous êtes très exactement au courant de la situation laissée par la mort de Bazalgette . Voici les faits : Parijane, que
j'ai vu hier, me les a établis, dans zoute leur cruelle réalité .
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Bazalgette est mort avant d'avoir fait un testament . Ii s'était décidé
à faire venir le notaire, le jour même de sa mort . Le notaire devait
venir à 2 heures . Bazalgette est mort à 11 .
Sa campagne n 'a riep qui lui appartient. Ni argent, ni maison, ni
livres, ni papiers. Le jour même de l'enterrement, se sons abattus sur
le moulin une nuée de parents abominables, qui ant commencé par
la mettre à la porie du logic, qui ant tout inventorié, évalué la valeur
de la bibliothèque à vendre, des arbres à abattre, etc .
Et, le plus grave - (ii est possible que Bazal ais pourtant laissé, dans
ces papiers, quelques lignes en faveur de sa campagne) - it y a dans
la maison un coffre de papiers . Les héritiers ant refusé de l'ouvrir
devant notaire - ant refusé que la campagne assistát à l'ouverture et
à l'examen des papiers . - La conséquence est Claire .
Ce n'est pas tout : sans perdre de temps, ils se sons abattus sur
l'Humanité et sur la librairie Rieder, pour ramasser les dépouilles, les
sommes qui pouvaient rester dues . - l'Humanité et Crémieux, le
directeur de la librairie, leur ant fermé la porie, disant qu'ils ne les
connaissaient pas, qu'ils ne connaissent que Bazalgette et sa femme .
Mais je ne sais pas si légalement cette attitude est valable . Et la campagne de Bazalgette est dune si faère probité qu'elle se refusera sans
douse à accepter la moindre comme qui, légalement, pourrait être
réclamée par les héritiers .
La situation est donc extrêmement critique et urgente . On parle,
chez Crémieux et à l'Humanité, de faire une souscription . - En attendant, les héritiers vont sans douse tout bazarder. Si vows vouliez
sauver quelque chose des pauvres restes de noire ami, - de ces papiers
- de sa bibliothèque - je vows avertis - agissez! C'est ici que votre
vieux Kra peut vows être un agent utile - (si vows êtes sur de sa fidélité - moi, je n'y crois pas, mais tans mieux si je me trompe .) En tout
cas, ne tardez pas à vows mettre en communication avec Crémieux .
Suivez l'affaire de près! En háte et à vows de tout coeur.
RR

BNP (Mf 4583 : 330 ) . Parijane : Maurice Parijane, medewerker
van Europe. Crémieux : Albert Crémieux, directeur van Europe en
Les Editions Rieder (door Rolland "librairie" genoemd omdat de
uitgeverij oorspronkelijk een boekhandel was) . l'Humanité;
Bazalgette was ook medewerker van deze krant geweest . Kra: Simon
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Kra, uitgever en kunsthandelaar, een Parijse kennis van Stefan
Zwelg .

62 Augustins Bazalgette aan Frans Masereel, Parijs 65.1929
Votre empressement à me répondre, vos démarches chez Mr
et tout ce que vows me dises me donnent de l'espoir . Sans
portrait précieux ne serait jamais en ma possession. Je ne
éloignée de croire, que mon cher Léon m'a inspiré de vows
ma penre .

Vildrac
vows, ce
suis pas
confier

Augustins Bazalgette, geboren Perrin . Dank zij de Association des
Presses Universitaires de France (PUF), die de Moulin- des -Noës van
de familie terugkocht, kon zij tot haar dood in 1945 in Exmes blijven wonen . "Mr Vildrac" : Charles Vildrac (zie 56) ; "ce pr&ieux
portrait" : het portret van Léon Bazalgette dat Masereel in 1924 had
geschilderd.

63 René Arcos
Cher vieux Bazal,
Depuis que to nous as quittés, je ne t'ai pas perdu des yeux un seul
jour . [ . . .] J'ai sorti de ma bibliothèque la photographic de ton portrait qu'a peins Masereel . Je 1'ai épinglée au mur, plus près, tout près
de mol . Car it nous faut depuis hier, quand-même chercher tes traits
dans cette profondeur ou to t'es réfugié et vas désormais t'enfoncer
chaque jour un peu plus . [ . . .]
Tu souffrais d'avoir à fróler si souvent nos modernes geus de
plume, littérateurs à tout faire, modèle 1920-1925, sous -produit de
la guerre . J'ai vu maintes fois le plus effronté perdre pied en un rien
de temps asvans ton immobilité souriante. Quelques minutes te
suffisaient pour évaluer à son juste petit prix le farceur de lestres, et
le plus habilement camoufl é te devenait en moms d'un quart d'heure
transparent jusqu'à la semelle de ses chaussettes .

Europe , 15 .6 .1929 , p . 161-162 . René Arcos : zie 42, noot .
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Stefan Zweig

Sa dernière lettre, que je reCus un jour avant sa mort, était signée
"ton ami des profondeurs du siècle dernier" . Pendant plus d'un quart
de siècle en effet nous fumes liés par une virile et fraternelle camaraderie et je sais peu de chows dans ma vie, dons j'aie été aussi fier
que de son inébranlable confiance au cours des années Claires comme
au cours des années sombres . [ . . .] Disair-on de quelqu'un : "C'est un
ami de Bazal!", c'était la plus précieuse des garanties et cela voudrait
dire : un homme loyal, sur, qui ne pactise pas, un "camarado" au sens
de Walt Whitman, son modèle et son maitre . Pendant routes ces
années j'ai infiniment appris de lui, car, dans cette vie modeste qu'il
a vécue presque terré loin de tons les bruits du monde, it donnait
l'exemple splendide de cette vertu de l'artiste qui est devenue une
véritable rareté : l'indépendance . [ . . .] Rester libre, voilà ce qu'il
voulait, et it Pest resté .
Europe, 15 .6 .1929 , p . 157-158 .
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Cyriel Buysse

J'ai repensé à tout cela, par cette froide et brumeuse journée de janvier, quand nous aeons accompagné noire vieil ami, la-bas, en
Normandie, au poétique petit cimetière qu'il s'était choisi comme
demeure dernière . Le convoi était en retard, le maire de Pendroit
attendait avec nous, ceint de son écharpe . Comme la bise devenait
glaciale, it nous invitait à venir nous réchauffer chez lui . Il habitait
tout près .
Nous entrámes dans une vaste cuisine de vieille ferme normande
ou dans l'átre brulait un grand feu de bois . Nous nous assimes
autour d'une longue table et on nous servit du café bien chaud et
une eau-de-vie délicieuse . Je pensai au vin aigre du fermier Paradis,
servi jadis avec la même cordialité hospitalière, dans ce trou perdu de
la Lozère .
Bazal avait appr&ié celas it en avait été touché ; et je me disais
qu'il en serait touché de même, s'il avait pu nous voir à ce moment .
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De Moulin des Noës' in de herfst van 1997 (op de voorgrond het riviertje
La Vie). Toen Bazalgette de watermolen in 1900 kocht bestond alleen
de linkervleugel. Eerst heeft hij het centrale gedeelte en in 1928
de rechtervleugel laten bijbouwen . (Foto CD.)

`Bazal en Flandre' in Europe, 15 .6 .1929, p . 207 . "J'ai repensé à tout
cela" : aan het bezoek aan La Bazalgette in 1911 (zie 1-3) ; Paradis :
boer en burgemeester in La Bazalgette .
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Léon Bazalgette, `Le Moulin des Noes'

J'aimerais seulement que le reflet du beau rêve que to as incarné pour
moi, demeurát, autant que les choses périssables demeurent, au
miroir de ces pages que la gratitude m'a dictées ; j'aimerais qu'une
parcelle de ton áme, à laquelle la mienne s'est si intimement mêlée,
parfumát une page, un paragraphs, une phrase pour celui qui,
d'aventure, en la lisant, sentira que to as existé .
Si cela se pouvait, j'y verrais, à travers l'accomplissement d'une
Bette sacrée, la promesse de la survie que je vows souhaite, ó Vie
courante et chantants, ó Moulin immobile, ó mes arbres, parcelle
d'univers complète et parfaits, ou je me suis connu .
Fragment uit `Au murmurs de la "Vie" ou le Moulin des Noës', postuum gepubliceerd in Europe, 15 .6 .1929, p . 186-200 ; "Vie" : naam
van het riviertje waarop de watermolen draaide .

86

DE LYRIEK VAN HET VLAAMSE NOODLOT
Van Hugo Claus naar Cyriel Buysse en terug
door
Yvan De Maesschalck

In beschouwingen over Claus' werk wordt steevast de nodige aandacht besteed aan het intertekstuele (allusieve) karakter ervan, getuige o .m . het door Dina en Jean Weisgerber gepubliceerde Claus'
geheimschrift (199S), dat aan de ontsleuteling van Het verdriet van
Belgiëis gewijd . Ook het met de Libris Literatuurprijs 1997bekroonde De geruchten van Hugo Claus roept een veelheid op aan literaire en
mythologische associaties, en leent zich ongetwijfeld tot een gelijksoortige ontraadselende exegese . Dit veelkantige, gelaagde `dorpsverhaal' kan dan ook op verschillende manieren worden gelezen . Daarmee is overigens niet beweerd dat deze roman het zoveelste postmoderne meesterwerk in de Nederlandse letteren zou zijn . Het betreft in
de allereerste plaats een Vlaams boek, dat tegelijk vrij luidruchtig
resoneert tegen de hoge wand van de (Zuid-)Nederlandse literatuur .
Zo verwijst de titel van de roman onmiskenbaar naar een stukje
met dezelfde titel uit het `notaboek' van de doorgeslagen leraar De
Rijckel in De verwondering. Bovendien herinnert de locatie daar
(een herberg) aan de belangrijkste trefplaats in Claus' latere roman
(een café), en brengt de laatste ontmoeting van René met de Kap in
de Oostendse haven de (carnavaleske) openingsscène van de eerdere
roman in herinnering . De idolatrie van pastoorsmeid Diana voor
E .H . Lamantijn lijkt voor de gelegenheid ontleend aan Claus'
Omtrent Deedee, terwijl het drijfwiel van de geruchtenmolen, De
Doofpot, ook dat andere caféboek van hem, Het verlangen, in herinnering roept . Claus grossiert speels en feestelijk in verwijzingen naar
eigen werk.
Claus' roman voert, naast een café waar de roddelcultuur hoog
wordt gehouden, ook een wufte, jonge vrouw ten tonele, die o .m .
scharrelt met de uit Afrika terug aangespoelde René Catrijsse : Julia
Rombouts. Haar optreden en haar voornaam verbinden haar, over
Shakespeares Juliet en haar naamgenote bij De Sade heen, met de
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zonnige, overspelige Julia uit Oscar van den Boogaarde De heerlijkheid van Julia (1995), een boek dat even Vlaams-Brabants is als
De geruchten West-Vlaams . De sleutelpositie die De Doofpot
inneemt, plaatst Claus' roman onmiskenbaar in een reeks caféboeken
waarin ook Paul Verhuycks `Antdorfse' roman De doodbieren (1991),
Willy Spillebeens De engel van Saint-Raphaël (1986) en, in mindere
mate, Eriek Verpales Alles in het klein (1990) thuishoren.
De consequente manier waarop de volksstem vertolkt wordt vanuit een samenzweerderig en anoniem wij-gezichtspunt, maakt het
boek bovendien verwant aan Walschaps Houtekiet (1939), waarin
het dorpse "wij" verhaalt over de titelheld, "onze stamvader", aan het
"cité-wij" in Van den Broecks Briefaan Boudewijn (1980), en aan de
wij-verteller in Willy van Pouckes Formosa (1997) . Het "wij van De
Doofpot" (p. 193) wordt aangevuld met de nodige `tegenstemmen',
die afwisselend een hoofdstukje toebedeeld krijgen waarin ze, vaak
via een inwendige monoloog, reageren op de doodse terreur (de
plaag, een soort pest) die na Renée terugkeer lijkt te heersen in
Alegem . Op die manier reikt Claus' (voorlopig) laatste roman een
formele hand aan zijn debuutroman De Metsiers, waarin de auteur
zich eveneens van een Faulkneriaans wisselend perspectief bedient.
Hoe veelvuldig de gewilde en ongewilde referenties aan Vlaamse
erflaters ook, toch heeft zich tijdens de lectuur van De geruchten
gaandeweg vooral Buysses werk en in het bijzonder 't Bolleken
(1906) aan mijn bewustzijn opgedrongen . In wat volgt tracht ik een
verklaring te bedenken voor de bijna unheimliche verwantschap
tussen beide boeken . Verkennenderwijs, zonder volledigheid na te
streven, mét een occasionele verwijzing naar Buysses novellen .
Een opvallend bindteken is de aanwezigheid van een kasteel in
Alegem : daar houdt senator De Cantillon de illusie van de adeldom
in ere, daar wordt een spoedvergadering gehouden onder heren van
stand, waarop besloten wordt René te `vernietigen' . In Buysses
roman speelt het `kasteelkeu' van meneer Vital zonder meer een
prominente rol, al heeft de Nevelre verteller wel meer verhalen
geschreven waarin allerlei kasteeltjes de beschreven ruimte
domineren .'

(1) Voor een overzicht van Buysses `kasteeltjes', zie Wouter Verkerken, HetLand van Buysse
volgens Cyriel Buysse . Een inventaris van de realiteit en het fantasierijke realisme in de topografie
van het oeuvre van Cyriel Buysse, Cyriel Buysse Genootschap, Gent, 1994, p . 74-82 .
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Het met `Volnat'' en `Pommard' besproeide etentje van de maftoze machthebbers in De geruchten (p . 208) herinnert, behalve aan
het feestmaal van de dorpsgroten in Buysses Plus-Que-Parfait, vooral
aan het door Vital aangerichte souper in hoofdstuk IV van
't Bolleken (zie deel 2 van het Verzameld werk, p . 322 e .v.) . Daar
komen alle belangrijke actoren van de plaatselijke burgerij hun
opwachting maken . Al gaat het bij Buysse om een gemengd
gezelschap met bepaald minder malafide bedoelingen, ook hier
betreft het een weliswaar "plompe groep" plaatselijke notabelen
(ontvanger, dokter, brouwer, notaris) . Ook hier vloeit de wijn
overvloedig . Bovendien wordt het Buysse-hoofdstuk bijna
onwaarschijnlijk keurig gespiegeld in een ander Claus-hoofdstuk
(E .H .), waarin een "uitgelezen gezelschap samenkomt op de pastorij" (p . 132) . Het betreft een heuse coterie van apotheker, dokter,
notaris, baron en priester, die kan gelden als de sociaal en intellectueel wat opgevijzelde versie van Buysses nogal karikaturaal
aangezette typen, die trouwens in menig verhaal van hem (b .v. in
't Verdriet van meneer Ongena of In "t Klein Congres') worden uitgestald . Voor beide clubs geldt echter : "quels types!"
Bovenstaande gelijkenissen volstaan wellicht niet om Buysses
boek een modelfunctie toe te schrijven met betrekking tot Claus'
roman . Op zoek dus naar nog een verband . Cafés bijvoorbeeld .
Naast het kasteeltje nemen dorpscafés immers een even centrale
plaats in, - en dat wel heel letterlijk . Na een aanvankelijke aarzeling, geeft Vital zich vrij spoedig over aan een bijna dagelijks
ritueel cafébezoek, waarbij hij elke dag een ander café binnenstiefelt . "De oude deftige herberg", d'Ope van Vrede, opent en sluit
de week. En dus wordt Vital "geleidelijk en haast onbewust, een
trouwe stamgast van de dorpsherbergen" (p . 347) . Hij is geen
bevlogen stamgast, hij gaat er "werktuiglijk" heen, "fataal gedreven,
alsof 't niet anders kon" . Maar zijn cafébestaan confronteert hem
even fataal met "de kleinzielige kletspraatjes" van het dorp, en
omspint hem geleidelijk met een web van dorpse roddel . In ieder
geval is het café de centrale hefboom van zijn integratie in het
benepen bestel van het dorp, een gegeven dat picturaal wordt
onderstreept door de omslagillustratie van de Veen-editie (1985),
waarop een grof geborstelde `schenktafel' prijkt . Overigens heeft
datzelfde café Buysse o .m . geïnspireerd tot de prachtige dorpsnovelle De steunpilaren der `Ope van Vrede' (Verzameld werk, deel 4,
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p . 913 e .v.) en heeft hij in enkele kortere verhalen het zogeheten
`Bollekensthema' bespeeld . 2
De draaischijf van het sociale leven in Claus' roman is, zoals gezegd,
ook een café . In De Doofpot komen de geruchten tot stand, die
naderhand een eigen leven gaan leiden en omgezet worden in
"geschiedenis" (p . 101) . Daar verzamelen zich de prominenten van
het dorp : postbode Staelens, Meester Arsène, de brouwer, verzekeringsagent Hubert van Hoof, notaris Albrecht . Daar wordt onverbiddelijk geroddeld over de vele lijken die, als bij toeval, kort na Renés
thuiskomst, de rust verstoren . Of over de geheime `liefde' die de
postbode koestert voor het dorpshoertje Lucie, meteen een parallel
met de verboden amourette van Vital met Irma. In het café situeert
Claus de wij-hoofdstukken : wat `wij' denken, denkt het hele dorp .
Via dat `wij' wordt de hartslag van het dorp gemeten, komt de lezer
de identiteit van de doden te weten, en hoe er gedacht wordt over
Alma, Renés moeder, een winkelierster met een oorlogsverleden .
Niet toevallig sluit de roman af met een wij-hoofdstuk, nadat "de
verschijnselen zijn verdwenen" (p . 220) . Alle bij de tragedie
betrokkenen passeren nog één keer de revue . Schijnbaar is alles bij
het oude gebleven : Meester Arsène blijft moraliserend commentaar
spuien, en over Renés verdwijning doen allerlei (ongegronde)
geruchten de ronde . Maar voor Julia is Alegem geen dorp meer om
in te wonen : ze trekt naar Amsterdam, terwijl vader Dolf en moeder Alma meer dan ooit naar de periferie van datzelfde dorp zijn
weggegleden . Eens te meer dringt zich een parallel op met Buysse,
meer bepaald met het schijnbare herstel van de oude orde in De
steunpilaren der `Ope van Vrede ; waar, na Sietjes huwelijk met Philemon, de heren schoorvoetend hun vroegere stamcafé weer opzoeken .
Al moeten zij het bepotelen van Sietje nu wel achterwege laten .
Hiermee is de laatste roddel over hun beider werk allerminst
bovengespat . Dat is nu eenmaal de ongewilde verdienste van de
priesterfiguur. Die geeft in De geruchten en in 't Bolleken blijk van
meer dan alléén maar apostolische interesses . Een bijna ironische
parallel is hun beider gepreek op de kansel over aanstaande of
ontluisterende gebeurtenissen in het dorp . Buysses onderpastoor

(2) Vgl . .H
P .S . van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel
Buysse, T.U.B ., Brussel, 1968, p . 231 .
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mengt zich de ochtend van de verkiezingen in het electorale
debat door de beminde gelovigen in het openbaar te kapittelen
en zodoende de baron voor te trekken (zie p . 434) . Claus' pastoor,
E .H . Lamantijn, bedient zich van "een pastorale parabel", in
de hoop het dodelijke tij in zijn gemeente te bezweren (zie p . 141) .
Tot hij zelf van de preekstoel tuimelt en door zijn val nog een
lijk aan het snel oplopende dodental toevoegt . Voorts herleeft in
de vriendschap tussen de pastoor en De Cantillon de aloude
Buyssiaanse connectie tussen clerus en baron, "I'église et le chateau
se donnant la main", zoals `l'abbé Tolbiac' het plastisch verwoordt in Maupassants Une vie. En die connectie wordt, behalve
in Het gezin Van Paemel, nergens treffender uitgebeeld dan in
't Bolleken en het al genoemde Plus-Que-Parfait, waarin de baron
"hartstochtelijk de hand" schudt "van meneer pastoor", na een
geslaagd gemeenschappelijk manoeuvre ( Verzameld werk, deel 5,
p . 373) .
Op dit punt gekomen is het verleidelijk stil te staan bij de broederlijke onmacht die Buysses dokter Van der Muijt en Claus' dokter
Vermeulen gemeen hebben ten aanzien van de dodelijke ziektes die
zich in de respectieve dorpen voltrekken . Maar in tegenstelling tot
Van der Muijt, wiens voorschrijfgedrag, evenmin als dat van collega
Van Boeckel in Het `Ezelken ; bezwaarlijk creatief kan heten, wordt
Vermeulen met een exceptionele toestand geconfronteerd. Tenslotte
heeft Vital zich al te gretig overgegeven aan "l'alcool et Flavie", en
dat terwijl hij zich ogenschijnlijk van het kwalijke effect van een en
ander bewust was .
In Claus' roman liggen de zaken toch wel anders, en vooral nét iets
gecompliceerder. Bij Buysse gaat het uiteindelijk om de terugkeer
van een overgeërfde ziekte die alleen Vital treft, zijn naam ten spijt .
Bij Claus wordt een half dorp opgeofferd als gevolg van een
vruchteloos geheim gehouden (lands)verraad . De terugkeer van
René openbaart immers de (erotische) vreemdgang van Alma (al-ma
= al-moeder?) . Zij blijkt het bed gedeeld te hebben met een Duitse
legerarts, die in haar epifanische verering alleen nog `Hem' genoemd
wordt . De terugkeer van de besmette René uit Afrika en de dodelijke
gevolgen ervan, belichamen de straf die Alma, na verloop van jaren,
over haar dorpsgenoten doet neerdalen . In de plaag die zich over het
dorp verspreidt, voltrekt zich het onontkoombare (cultuurpolitieke)
noodlot dat het Vlaamse volk aankleeft .
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En precies hier ontmoeten Claus en Buysse elkaar toch weer. Want
ook Vitals aftakeling is bij nader toezien meer dan de nasleep van een
zwak uitgevallen karakter . Zelfs als hij zich terdege had verzet, zou
zijn ondergang een feit zijn geweest . Omdat de krachten die hem
uithollen in zijn genen opgesloten zitten . Daarvan zijn de drank en
zijn voorkeur voor liederlijke vrouwtjes alleen maar de uiterlijke
tekenen . Wezenlijk moet Vital het afleggen tegen de wetten van de
erfelijkheid, die noodlottig in hem woekeren . Daar kan zelfs het
natuurkind Eleken hem niet voor vrijwaren . Maar ook bij Claus
houdt de `erfelijkheid' lelijk huis in het dorp . René is immers hoogstwaarschijnlijk niet het kind van Alma's wettige echtgenoot Dolf,
maar het product van haar ongeoorloofde verhouding met de al
genoemde Hem, een zekere uit Argentinië teruggekeerde Brauns (zie
p . 172) . En dus mag René ook letterlijk "een lieveling van de goden"
heten, zoals courtisane Camilla hem typeert in bar Tricky . De goden :
wellicht een ironische verwijzing naar Alma's oorlogsavontuur, naar
haar verering voor Hitler, naar de `vergoddelijkte' Hem? Gevallen
goden dus, zoals o .m . blijkt uit de geschilderde hakenkruisen op de
gevel van Alma's winkel . Het heden revancheert zich meedogenloos
op het verleden ("de zure dikke wolk van het verleden", p . 113) : ook
in Alma's dagdromen blijven de "sneeuwbeesten" dreigend rondwaren .
Dat Rends `goddelijke' herkomst uiteindelijk de pest over het dorp
afroept, wordt bijna metaforisch voorafgebeeld in de val van Rends
broer Noël en moeder Alma tijdens het fietsen . Noël reciteert daarbij onophoudelijk een hem door Meester Arsène aangeleerd verhaal
over Apollo . En dat is, zoals geweten, onder meer de god van de pest .
En die wordt, zoals geweten, door René uit Afrika in Alegem geïmporteerd . Daarmee wordt een mythische (homerische?) sluier gelegd
over de rampspoed die het Vlaamse dorp tijdelijk teistert . Tot René
zelf de keel wordt overgehaald door de Kap, zijn (vroegere) bendeleider . "Dien le vent", knerpt die laatste, terwijl hij trefzeker het
mes hanteert (p . 219) . Dieu? Apollo? De goden? Na de doodsreutel
van René trekt het noodlot zich in ieder geval uit het Alegemse universum terug .
Het lot dat René uiteindelijk te beurt valt, doet op de koop toe
denken aan het onfortuinlijke wedervaren van Fortuné Massijn in
Buysses uitvoerige novelle De zwarte kost (opgenomen in deel 4 van
het Verzameld werk, p . 404-455) . Ook hem treft een dodelijke
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Afrikaanse ziekte . Maar een terugkeer naar het avondland zit er voor
hem niet meer in . In Het huis van Commercie, het sociale en culturele hart van Akspoele, gaat na het bericht van zijn overlijden het
gerucht dat hij het "slachtoffer van zijn losbandigheid" is geworden
(p . 454) . Buysse stelt Massijn bepaald karikaturaal voor door hem
over de hele lijn op te voeren als een pronkerige, hevig stotterende
fanatiekeling . Vooral de voorstelling van het hoofdpersonage verleent het verhaal onbetwistbaar een satirische allure .
Buysses novelle dagtekent van 1 898 en kan meteen gelden als een
vroeg specimen van wat later `Kongo-literatuur' zal gaan heten (cf.
Gerard Walschap, Jef Geeraerts, Lieve Joris, Guy Bouten e .a.) .
Buysse gispt op genadeloze wijze het toenmalige koloniale beleid,
dat, blijkens de brieven van Fortuné aan het thuisfront, uitmunt in
onmenselijkheid, winstbejag en opportunisme . Of met de woorden
van A.M . Musschoot : "Buysses kritische observatie is hier niet alleen
gericht op de domme Vlaamse bevolking maar ook op de
kolonisatiepolitiek van het land" . 3 Ongeveer honderd jaar later is het
Claus gegeven de weinig verheffende verstrengeling van de `Vlaamse
bevolking' met haar vroegere kolonie even genadeloos op de hak te
nemen . Hij plaatst een meer dan kritische kanttekening bij de
groteske grootheidswaan die van het kleine België ooit een koloniserende natie heeft gemaakt. Ook Claus' boek is, net als voornoemde
novelle van Buysse, "een karikatuur . . . met een onthullend effect . . .
op het papier gekrast met de stille grijns van de meedogenloze
satiricus" .
Bovenstaande beschouwing laat zich wellicht lezen als een poging
om Claus te voorzien van een naturalistisch paspoort. Etiketten
doen er echter nauwelijks toe . Zoals Buysse ten hoogste een soort
tedere naturalist kan worden genoemd, met een scherp oog voor de
ironie der dingen, zo ontpopt Claus zich in deze roman ten hoogste tot een naturalistisch getint lyricus . Hij verleent daarbij een
onverholen allegorische en bruegeliaanse dimensie aan een anekdotisch aandoend verhaal . De dorpse geruchten blijken uitlopers van

(3) Zie de inleiding bij deel 4 van het Verzameld werk, p . XXX (Zie ook A.M . Musschoot,
De novellen van Cyriel Buysse. Een inleiding, in Yves T'Sjoen en Hans Vandevoorde (red .), Op
voet van gelijkheid, Gent, 1994, p . 55 .)
(4) Jos Borré, Berichten uit de beerput, in De Morgen van 18 oktober 1996 .
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een vergeten geacht oorlogsverleden en een gewetenloos geritsel dat
stoelt op corruptie, protectie en onvervalst machiavellisme . Het
heden laaft zich aan het verleden, schaamteloos en zwart .
Het cultuurpessimisme waarvan Claus' polyfone roman getuigt,
ontbreekt in hoge mate in Buysses werk. Daarvoor zijn 't Bolleken en
de hiervoor vermelde verhalen te bescheiden van opzet . Maar dat
verschil verhindert niet dat de dorpsbewoners bij Buysse en die bij
Claus erg nauwe familie van elkaar zijn, ook al liggen er twee wereldoorlogen en een periode van dekolonisering tussen de verbeelde
wereld van Buysse (begin deze eeuw) en die van Claus (de vroege
jaren zestig) . "De nazaten van de romanpersonages van Buysse
wonen thans in de romans van Hugo Claus, en het verhaal van de
sociale verheffing van dit volk is verteld in het oeuvre van Louis Paul
Boon" .S Aldus Jeroen Brouwers in zijn nog altijd onvolprezen
Buysse-opstel . Ik ben geneigd het volmondig met Brouwers eens te
zijn . Meer nog dan in vroeger werk, heeft Claus een sociaal weefsel
in beeld gebracht dat hoe dan ook varieert op een Buyssiaans model .

(5) Jeroen Brouwers, De beroemde onbekende Cyriel Buysse, in Vrij Nederland, 5 januari
1980 (Ook opgenomen in De Bierkaai. Kladboek 2. Schotschriften en beschouwingen, De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1980, p . 45, én in Vlaamse leeuwen, De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1994, p . 194) .
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UIT DE ROMANWERELD VAN CYRIEL BUYSSE
ULEKEN, EEN ONGEWONE VROUW?
door
Romain John van de Maele

In 1859, het jaar dat Cyriel Buysse het levenslicht zag, verscheen een
Engelstalig boek dat het toen wijdverspreide creationistisch wereldbeeld danig heeft verstoord : On the origin of species by means of
natural selection van Charles Darwin (1809-1882) . Enkele tientallen
jaren later, toen Buysse zelf schrijver was geworden, werden de
stellingen van Darwin nog wel aangevochten, maar zijn denkbeelden
hadden toen reeds een diepgaande invloed uitgeoefend en raakten
stilaan bekend als darwinisme .
Of die nieuwe ideeën een directe invloed hebben gehad op een
groot aantal auteurs van literaire werken is niet meteen duidelijk. Wie
zich alleszins indirect en ook direct door Darwin op sleeptouw liet
nemen, was Jens Peter Jacobsen (1847-1885) . Jacobsen studeerde
biologie aan de universiteit van Kopenhagen en vertaalde het werk
van Darwin in het Deens . In een tijdsspanne van ongeveer twee jaar
schreef hij zeven artikelen over Darwin voor het maandblad Nyt
dansk Maanedsskrift (Hvidt 1988), maar hij heeft vooral bekendheid
verworven als schrijver van de romans Fru Marie Grubbe (1876) en
Niels Lyhne (1880) . Over Jacobsens werk merkte P. M . Boer-Den
Hoed het volgende op : "De vertaling van Darwin's werken hebben
[sic] zeker Jacobsen's belangstelling voor het proza gewekt . Zijn eerste
novelle [Morgens, 1872] sluit onmiddellijk aan bij zijn artikelen over
Darwin" (in : Jacobsen 1946 : vii) . Een andere Deense auteur die vrij
veel invloed van Darwin heeft ondergaan, was Herman Bang (18571912), een tijdgenoot van Buysse . Bang maakte reeds in 1872, amper
vijftien jaar oud, kennis met de evolutieleer en het werk van Zola
(Greene-Gantzberg 1992) . Van Bang verschenen in het Nederlands
o .a. Tine, Een ondergaand geslacht en Aan de weg (Grit 1986) .
Ook The Woodlanders (1887) en The Mayor of Lasterbridge (1886)
van Thomas Hardy (1840-1928) kan men vanuit een darwinistisch
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begrippenkader duiden . Aan Hardy's relatie met het darwinisme
werd alleszins uitvoerig aandacht besteed door May, een van Hardy's
recente biografen, en door Seymour-Smith die een veel uitvoeriger
biografie publiceerde en The Woodlanders een "Darwinistic novel"
noemde (Seymour-Smith 1995 : 372) . Zoals in heel wat andere
romans van Hardy - en ook van Cyriel Buysse - wordt in de roman
over Little Hintock en de kroniek van Casterbridge het verhaal opgebouwd rond een conflict tussen ethiek en erotiek . Dit is uiteraard
een te sterke vereenvoudiging (en slechts één van de vele mogelijke
kernachtige samenvattingen) van de vrij gecompliceerde verhaalstructuren die zo typisch zijn voor het werk van Hardy, maar de
bijna metafoorachtige kern van Darwins denken verdringt de complexiteit van de evolutie eveneens naar de achtergrond . Alleen een
ver doorgedreven actantiële analyse van The Woodlanders, The Mayor
of Casterbridge, Tess of the D'Urbervilles, The Return o f the Native. . .
kan Hardy's ingewikkelde verhaalstructuren echt toegankelijker
maken . Zo is er naast de vermelde tegenstelling tussen erotiek en
ethiek in The Woodlanders ook sprake van een dubbele driehoeksverhouding en voorts is de tijd een mes dat letterlijk aan twee kanten
snijdt, maar welke actantiële invloeden leiden tot de uiteindelijke
ontkno-ping(en) ? Voor de evolutietheorie van Darwin geldt precies
hetzelfde, al maakt men in de evolutiebiologie geen gebruik van het
begrip actantiële analyse .
Dat er competitie is tussen organismen (mensen) om de bestaansbronnen is voor iedereen duidelijk, maar dat de beter aangepaste
organismen blijven voortbestaan omdat zij erin slagen zich voort te
planten en hun genetische code door te geven, terwijl de minder
aangepaste geen kans krijgen om zich voort te planten en na enige
tijd verdwijnen, is niet steeds even voor de hand liggend, zeker niet
in de menselijke samenleving. De ultimaat-causale kijk op evolutie
houdt in dat het genotype het product is van het fenotype, of anders
gezegd, dat de doorgegeven erfelijk informatie, vastgelegd in het
genotype, wordt bepaald door die organismen die er niet alleen in
geslaagd zijn zich in interactie met hun omgeving te ontwikkelen,
maar zich ook voort te planten .
De ontmoetingen tussen Grace Melbury en Giles Winterborne in
The Woodlanders worden niet alleen door exogene factoren ver9G

stoord, maar ook door endogene . Giles Winterborne wordt heen en
weer geslingerd tussen erotiek en ethiek en moet als fenotype de
duimen leggen voor de jonge dokter Edred Fitzpiers, die er een nogal
libertijnse levenswandel op na houdt, maar er toch in slaagt Grace
naar het altaar te leiden . Het is duidelijk dat de genetische code, aanwezig in het fenotype Fitzpiers, hier aan de winnende hand is . Nog
voor het verhaal ten einde is, sterft Giles Winterborne in deerniswekkende omstandigheden .
Michael Henchard, de eerste burger van Lasterbridge, is er wel in
geslaagd zijn genetische code door te geven, maar toch zal ook hij
aan het kortste eind trekken . Hij slaagt er na een onbezonnen jeugd
vrij goed in zich aan te passen aan de eisen van zijn tijd, maar zijn
verleden achtervolgt hem en wat nog veel dramatischer is, als gevestigd en ouder wordend burger slaagt hij er niet in zich nog verder
aan te passen en wordt hij overvleugeld door zijn assistent Donald
Farfrae die zich niet alleen aanpast, maar de evolutie en de tijd naar
zijn eigen hand zet . Dit drama wordt nog versterkt doordat
Henchards dochter, Elizabeth-Jane, ten slotte met Donald Farfrae
trouwt. Net als Giles Winterborne sterft ook Michael Henchard, die
uiteindelijk toegeeft aan een innerlijke ethische drang, op een mensonwaardige manier - het enige verschil is dat van hem toch wat
voortleeft in Elizabeth-Jane die, door haar huwelijk met Farfrae,
wellicht een nog sterker genotype ter wereld kan brengen, met de
nadruk op kan . De genetische overdracht is een complex, geen
rechtlijnig proces . Voorts impliceert het begrip sterk(er) genotype
ook niet per definitie een sterk(er) fenotype, want over de interactie
van het nieuwe leven met de evoluerende omgeving kunnen bij de
geboorte wel voorzichtig voorspellingen worden gedaan maar weinig
zekerheden worden geformuleerd.

Tantes (1924) en Het `Ezelken' (1910) kunnen op een bijna identieke manier worden geduid. Tegenover Adrienne Dufour, als verloren en niet-reproductief fenotype, staat haar huichelachtige en
kruiperige broer die wel kinderen krijgt en als beschermeling van de
tantes ook zijn andere zusters in de vergeethoek mag duwen . Max
Dufour slaagt er wel in zijn genetische code door te geven . Hij
toomt zijn erotische impulsen niet in en laat zich evenmin door
ethische overwegingen op een zijspoor leiden . In Het 'Ezelken' slijt
97

Constance een steriel bestaan . Zij bant de erotiek uit haar leven en
leeft in functie van hogere, ethische aspiraties . De sluwe koster
ontwikkelt zich niet alleen als een parasiet - deels ten koste van
Constance -, als fenotype dat geen grenzen kent, zorgt hij ook voor
een talrijk nageslacht.
In de hier uiterst bondig voorgestelde romans van Hardy is het
twee maal een man die het onderspit delft, in Tantes en Het `Ezelken'
trekken de vrouwen aan het kortste eind. Ze worden niet alleen door
mannen `onderdrukt' maar ook door de hen omringende vrouwen in
de tang genomen . Ze slagen er niet in hun gevoelens en/of hun vrees
te overwinnen en slepen zich zoals Rozeke van Dalen "gebogen en
geknakt" (Buysse 1983 : 303) voort, al is voor Adrienne of Constance
de man niet echt "de vijand, de oorzaak van [hun] levensleed en
ondergang" (Idem : 303) . Adrienne en Constance werden meer
belaagd door de vrouwen in hun omgeving dan door de mannen .
Hoe pijnlijk hun ervaringen ook waren, in vergelijking met het
levensverhaal van Tess Durbeyfield (Tess of the D'Urbervilles) waren
de ontwikkelingen in Tantes en Het `Ezelken'slechts rimpelingen aan
een vrij rustig wateroppervlak . Een gedeelte van Hardy's roman heeft
als ondertitel `The Woman Pays' en dat kon ook moeilijk anders ;
Tess vatte haar situatie als volgt samen : "Once victim, always victim
- that's the law!" (Hardy 1994a : 423) . En om het `wetmatige' van die
uitspraak te bekrachtigen werden de Durbeyfields als volgt
omschreven : " . . . harmless as the Durbeyfields were to all except
themselves . . ." (idem : 459) . Het kon moeilijk darwinistischen .
Buysse, die nogal wat vrouwelijke protagonisten heeft geportretteerd, heeft echter niet alleen verliezende vrouwen en vrouwenleed
beschreven, hij heeft ook vrouwenmacht en triomferende vrouwen
belicht. Het recht van de sterkste - hier niet als titel van Buysses
roman bedoeld - was ook bij Buysse niet steeds mannelijk en zelfs
de `sterkste' liep zich wel eens te pletter . Zo maakte Smul - op het
eerste gezicht steeds veel meer bewogen door erotiek dan door ethiek
-, nadat hij Rozeke bijna dood had geslagen, zelf een einde aan zijn
leven en "toen kwam er grote kalmte in Rozekes zo lang geschokte
leven . [ . . .] Zij zou niet meer hertrouwen ; zij zou voortaan uitsluitend
voor haar kinderen leven . . ." (Idem : 312) . Zo wordt ook wel eens de
`zwakste' uiteindelijk de `sterkste', want na de dood van Smul zal
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Rozeke (in beginsel alleen) de omstandigheden bepalen waarin haar
kinderen zullen opgroeien . Smul, die zoveel `sterker' was dan Alfons,
Rozekes eerste echtgenoot, bleek uiteindelijk een `zwakkeling' te zijn
die de vraag naar de zin van het leven uitschakelde door zelfvernietiging . Voor boetedoening (een role taking-concept) was er in zijn
leefwereld geen ruimte . Anderzijds was de `nieuwe' rol die Rozeke in
haar gedachten zag oprijzen (of die alleszins door de vertelinstantie
in de indirecte rede werd gesuggereerd) vooral een ideële
mogelijkheid - ook als `sterkste' was ze een zwakke medespeler in
een - subjectief bekeken - vijandige wereld .
Was Uleken, het hoofdpersonage van de gelijknamige roman
(1926), een ongewone vrouw? Was zij totaal anders dan Adrienne
Dufour, niet te vergelijken met Constance of Rozeke van Dalen ? Ja
en neen . De roman begon met een positieve toonzetting, zelfs met
een iets te geaccentueerde idyllische toets . Retorisch gezien was die
aanhef zeker verantwoord, maar in de bijna lyrische aanloop haalt de
vertelinstantie de lezer meteen weer uit de wolken . Amper veertien
jaar oud werd Uleken in werkkleren naar de akkers gezonden, maar
"zij wist dat dat haar leven zijn moest en zij mopperde niet . Wellicht
had ze soms andere verlangens, doch zij uitte die niet" (Buysse 1986 :
307) . De role making-impuls wordt hier duidelijk door een role
taking-houding overschaduwd en in de interactie-analyse is men wel
eens geneigd daar negatieve conclusies aan vast te knopen . Het
meisje had echter als het ware de `darwinistische' zekerheid - steeds
verwoord in de vrije indirecte rede - dat "alles zo vooruitgeschikt
[was] ; 't was alles zo natuurlijk en als 't ware onafwendbaar, dat ze
haast geen heimwee naar iets anders voelen kon" (Idem : 307-308) .
De enigszins berustende role taking, die men wel eens als zwak
bestempelt, bleek precies haar innerlijke kracht te zijn . Het was alsof
in Uleken erfelijkheid en milieu op een natuurlijke wijze samensmolten, alsof ze door het nuchter aanvaarden van haar "vooruitgeschikte" levensloop alle dreigingen en negatieve invloeden kon
afwentelen : " . . . zij zou worden, wat haar moeder was ; trouwen met
een boerenzoon, gaan wonen op een andere hoeve, kinderen krijgen
en voor die kinderen werken, aldoor, aldoor, haar leven lang . . . tot ze
oud werd en niet meer werken kon" (Idem : 308) . Kon het nog deterministischer worden gezegd? De "vooruitgeschikte" levensloop viel
in deze `bespiegeling' bijna samen met die van een mezenpaar of die
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van Rozeke van Dalen in haar latere levensfase . Uleken was een
vrouw zoals Constance, Rozeke van Dalen en Adrienne Dufour en
toch ook niet .
Die "vooruitgeschikte" ontwikkeling had ook een schaduwzijde
die tegelijkertijd een lichtzijde was : "[Uleken] had volstrekt geen
afkeer van de jonge mannen, doch zij kon maar niet verliefd worden"
(Idem : 309) . Hoe makkelijk Uleken haar maatschappelijke rol en de
daarbij horende gewoonten aanvaardde, trouwen en kinderen krijgen had toch nog een andere dimensie. Zoals reeds eerder gesteld,
kan men zich bij de geboorte wel aan voorspellingen wagen over de
interactie tussen het nieuwe leven en de evoluerende omgeving,
maar het is vrijwel onmogelijk zekerheden te formuleren . . . Uleken
verlangde naar een bewuste partnerkeuze waarbij liefde een essentiële voorwaarde was (role making,) : "zijzelf [had] tot nu toe haar zin
niet gevonden" (Idem : 309) . Broospèr die haar wel als partner wilde
en ook Marzelien, die eveneens met haar wilde trouwen, legde ze het
zwijgen op en de man die zijzelf "gaarne tot levensgezel had gekozen"
(Idem : 31 G), behoorde tot een onbereikbare klasse . Met grote overtuiging wees ze zijn toenaderingspogingen af : "Soorte bij soorte!"
(Idem : 317) . Haar uitspraak had nauwelijks `sociaal-darwinistischen'
kunnen klinken en hoewel ze zich - sociaal-economisch bekeken in de confrontatie met meneer Santiel in een vrij zwakke positie
bevond, liet ze zich niet in een role taking-positie manoeuvreren . Zo
groeide ze vast in een soort stilstand en dat was heel wat anders dan
trouwen met een boerenzoon, kinderen krijgen en werken, maar "zij
leed er haast niet onder ; zij was er aan gewend" (Idem : 318) .
Helemaal zonder pijn was die levensfase niet, maar Uleken hield zich
sterk, alleszins sterker dan Constance en Adrienne Dufour. . . die wel
aan meer druk van hun omgeving onderhevig waren en ook geen
echt levensdoel meer hadden .
Uleken - die net als Constance en Adrienne Dufour ongehuwd
bleef- `kreeg' wel een kind : haar nichtje en metekind Eulalietje . De
`voogdij' gaf niet alleen zin aan het leven van Uleken, de zorg voor
het kind bepaalde ook haar verdere rol, die ze niet echt had
nagestreefd maar die men haar ook niet had opgelegd. In die nieuwe
levensfase kwam opnieuw haar sterke, rustige wilskracht tot uiting
en bleek ze ook in staat te zijn in grote mate zelf haar maatschap100

pelijke rol te bepalen (role making). In zekere zin leek ze wel een
ongewone vrouw te zijn . In `De wereld van Cyriel Buysse' schreef R .
Debbaut : " . . .Uleken [kan] zich tot een zelfstandige vrouw ontwikkelen, die in de vanouds door mannen beheerste boerenwereld haar
eigen weg gaat" (in : Buysse 1986 : 13) . Vanuit een interactieanalytisch standpunt legde Uleken een veel langere weg af dan
Adrienne en Constance, maar een roman is net als het leven
begrensd en ook de uitzonderlijke rol blijkt uiteindelijk begrensd te
zijn. Uleken is een roman over geboorte, groei en bloei, verval en
dood - de stadia van een natuurlijk evolutie - en de verschijnselen
die met role making en role taking worden geassocieerd, hebben niet
alleen een sociale (en soms een ethische) maar ook een biologische
achtergrond .
De rol van "zelfstandige vrouw" was geen verworvenheid voor eens
en altijd . Ook Uleken zou het boerderijtje moeten verlaten waar ze
ter wereld was gekomen : "Het liefst zouden [Uleken en Natsen] er
gebleven zijn, naast en met de jongeren, die haar later zouden opvolgen ; maar ach! dat kon immers niet . 't Moest toch 't een of 't ander
zijn: of de ouderdom, of de jongeren" (Idem : 427) . Het werden
vanzelfsprekend de jongeren en net als het Ezelken had Uleken in
haar alles opslorpende role making-fase slechts een schim achternagehold - zoals het Ezelken werd zij het slachtoffer van zichzelf,
een heel klein beetje van de mannen, maar vooral van de vrouwen .
"[Zij] begreep, dat Eulalietje alleen van haar hield in zoverre zij
voordeel uit haar kon halen en dat was iets, dat haar griefde tot in 't
diepste van haar ziel, zonder dat ze echter de macht had zich er
tegen te verzetten" (Idem : 430) . Met open ogen stortte ze zich ook
steeds weer in de netten van Irma en Fietriene . De inspanningen
van Uleken, ooit begonnen als een proces van role making en
wellicht ook zo waargenomen door haar omgeving, gleden gewoon
af naar een proces van role taking waarbij het jongere leven het
oudere leven stilaan verstikte . Zelfs meneer Santiel die het dorpsleven goeddeels naar zijn hand had gezet, slaagde er niet in zijn rol
blijvend waar te maken . Hij werd ouder en zag er ook ouder uit . Zijn
verweer tegen de "nieuwe tijd" was een vlucht in het niets : "Wij
zijn van den èwen tijd . We'n moeên van al die nieuwe manieren niets weten" (Idem : 433) . Hij was dan nog wel burgemeester en ook eigenaar van een aantal boerderijen, maar ook voor
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hem was er een (biologisch vastgelegde) tijd van komen en gaan .
Hij bood wel meer weerwerk dan de Mayor of Lasterbridge, maar
dat ook hij de opmars van de `nieuwe tijd' niet tegen kon houden, blijkt maar al te duidelijk uit de laatste bladzijden van de
roman .
Oud en moe geworden moest Uleken haar behoefte aan role
making opgeven en in dat opzicht stond ze er niet beter of niet
slechter voor dan meneer Santiel: leeftijd maakte geen onderscheid
tussen man of vrouw. Uleken was niet echt een ongewone vrouw .
Ongewoon was wel, dat in de gelijknamige roman de traditionele
wederzijdse afhankelijkheid stilaan werd verdrongen door de contractgedachte die op het eerste gezicht veel meer mogelijkheden
biedt aan wie zijn/haar eigen rol waar wil maken, maar er waren en
zijn zoveel factoren die men slechts ten dele of helemaal niet in de
hand had en heeft . Role making en role taking zullen met elkaar
blijven botsen, soms ook volkomen samensmelten en vooral blijven
mee-evolueren binnen het patroon geboorte-groei-aftakeling . Role
making en role taking zijn meer dan sociaal-psychologische verschijnselen en dat heeft Buysse bijzonder goed aangevoeld en overtuigend geïllustreerd in Uleken, ook al is de ontknoping net als de
aanhef wellicht iets te sterk positief geladen . Role making en role
takingzijn vaak niet veel meer dan een aarzelend `Bah joa ik, 'k wille
wel . . .", de woorden waarmee Grueten Broos "de verzoening met de
toekomst en het leven" aanvaardde (Buysse z .j . : 42) .
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CORRESPONDENTIE VAN DE GEZUSTERS LOVELING
BRIEVEN VAN EN AAN PAUL FREDERICQ III
uitgegeven door
Daniël Vanacker

Inleiding
In de afleveringen IX (1993) en X (1994) van de Mededelingen verschenen 187 documenten uit de correspondentie tussen de gezusters
Rosalie en Virginie Loveling en hun neef Paul Fredericq . Nazicht
van de archieven van Virginie Loveling en Paul Fredericq leerde dat
deze editie niet volledig was . Hier volgen nog 22 brieven en kaarten .
De belangrijkste stukken betreffen het bezoek van Fredericq aan de
Platduitse schrijver Klaus Groth (nr . 188) en de viering van Loveling
in 1912 (nrs . 194 tot 201) .

188
UBG hs . IIIl77
SKANDINAVISK HOTEL
KJ~ BENHAVN, d. 8 Sept . 1891 .

Beminde tante Virginie,
ik ben hier gisteren met Pirenne goed aangekomen na Roermond,
Dusseldorp, Munster, Osnabri ck, Bremen, Hamburg, Kiel en
Roeskilde bezocht te hebben (1) .
Tot hiertoe is het weder heerlijk en Pirenne de bloem van de
reisgenooten . Zelden heb ik mij zoo goed op reis vermaakt .
Te Kiel herinnerde ik mij op eens, dat Klaus Groth daar woont, en
wij besloten hem te gaan bezoeken (2) .
Wij vonden zijn huis, eene kleine villa in 't groen, iets als
Herenrans' huis op de Visschers j, gelegen op de Klaus Groth-Platz .
Op mijn kaartje schreef ik met potlood .
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Paul Fredericq
hoogleraar
neef der Juffrouwen Loveling
Gent (Vlaanderen)

en zond er de meid mee bij Klaus Groth (3) . Aanstonds werden wij
binnengeleid in zijne kleine gezellige eetplaats bij de keuken (soort
van souterrain) . Het was zondag morgen omstreeks 10 uren . Dit
kamerkeu noemde hij lachend zijne "Kajute" . Hij is een lange bijna
magere man met uitstekende kakebeenen en een litteeken over het
voorhoofd . Zeer kalm en goedig, zoowat 70 oud . Een groene papegaai zat op eenen stok aan zijne linkere zijde en verroerde noch
schreeuwde . Ik herkende Klaus Groth overigens naar zijne photographie, die Gij hebt .
Hij sprak dadelijk over zijn bezoek te Nevele in 1861 en met welgevallen van Grandmama, tante Rosalie en U . Hij zegde, dat eene
der tantes hem in goed Platduitsch aansprak : "Wij moeten eens fermen koffie drinken ." Hij was alsdan naar Antwerpen gegaan voor
een groot kunstfeest en zoo bezocht hij Brugge, Gent, Nevele en
Brussel . Hij zegt, dat hij lid is der Kon . Vlaamsche Academie en
daardoor in betrekking blijft met de Vlaamsche beweging (4) . Aan
Hansen heeft hij de bouwstoffen geleverd voor eene studie over
hemzelven, verschenen in de Ned. Dicht- en Kunsthalls en ook in
brochuur (5) . Hansen embêteert hem sedertdien herhaaldelijk om
zijn stuk in het Duitsch te doen vertalen, maar het is te Vlaamsch
voor eenen Duitschen lezer.
Ik zeg hem, dat Benoit op Hansen's vertaling van Min Modersprak
een uitstekende muziek geschreven heeft en dat dit lied onlangs te
Blankenberghe met eenen kolossaler bijval werd gezongen in den
Kursaal op een groot concert . Hij wist het niet en verneemt zulks
met veel genoegen (6) . Hansen bedong een honorarium voor die
vertaling bij den uitgever der muziek : 100 fr. en liet ook zooveel aan
Groth zenden . Deze vond het nog al vreemd . - "Had ik honorarium
gekregen voor de honderd liederen van mij, die op muziek werden
gezet, dan zou ik rijk zijn", zegt hij glimlachend .
Wij vragen hem hoe het staat met de Platduitsche letterkunde en
beweging . Hij antwoordt :
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- "De Beweging duurt voort . Alom richt men Plattdutsche Vereine
op, zelfs buiten ons taalgebied als te Dresden, Leipzig, Bazel,
Amerika, Berlijn (waar er vier zijn!), enz . Maar in de school spreekt
de schoolmeester slechts Hoogduitsch en in de kerk evenzeer de
Predikant . . . Maar sedert eeuwen staan de zaken slecht voor onze taal,
en toch is onze taal niet uit te roeien . Wat de letterkunde betreft,
Reuter en ik worden veel gelezen . Daarbuiten is er niet veel . In het
dialect van Kiel heeft men dichter Meyer . In dat van Meklemburg
schrijft Brinkmann, die een meesterstuk voortgebracht heeft : Kasper
oom un' ik ; in dat van Munster heeft Giese En Munsternsch Kind
geschreven . Die twee romans zijn zoo goed en fijn als Reuter . Buiten
dat, weinig goede letterkundige voortbrengsels (7) .
Te Kiel zijn er veel Hoogduitschers komen wonen . Maar te platten
lande houdt de oude moedertaal het goed uit . Ook de Oostfriezen
op de eilanden Sylt en Fon (8) en op 't vasteland, hoe klein ook in
getal, houden het uit . De boeren bij die Friezen zijn zeer beschaafd .
Zij spreken en verstaan drie talen : Friesch, Platduitsch en
Hoogduitsch ."
Groth spreekt dan van Hansen's polemiek tegen Prayon over
Dietschlandisme, waarin hij zich gemengd heeft. Hij toont ons
Hansen's werkje, waarop een drietal regels opdracht aan het hoofd
staat (9) . Hij toont ons ook een nr van het Friesch Volksblad van
Leeuwarden, waarop hij geabonneerd is, en spreekt over de
Hollandsche Friezen : Johan Winkler, Halbertsma, enz . (10)
Als wij opstaan om te vertrekken, toont hij ons zijnen souterrain
en de eerste verdieping zijner villa, "opdat Gij ervan zoudt kunnen
vertellen aan Virginie Loveling ."
Zijne studeerkamer is eene soort van salon met portretten . Een
groot schrijfbureau staat er in en eene glazen kast met boeken .
Daarnaast een kleiner salon met vleugelpiano .
- "Houdt Gij U met muziek bezig? vraag ik hem . - 0 ja. - Kent Gij
onze oude Vlaamsche liedjes? - 0 ja . Ik heb de verzamelingen van
Willems, Snellaert, enz . - Ik beloof hem het laatste Liederboek van
het Willems-Fonds te zenden (11) .
Een derde salon paalt aan de tweede eerste . Hij is gemeubeld met
fluweelen canapé en zetels . "Das ist das Zimmer meiner leider langst
dahin gegangene Frau . . . ." (12)
Sedert 1851 woont Klaus Groth te Kiel, waar hij professor aan de
Hoogeschool is . Nu geeft hij geene lessen meer .
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Hartelijk drukt hij ons de hand bij 't afscheid nemen .
- "Wij danken U voor uw zoo gulhartig onthaal en zijn fier de
hand van Klaus Groth gedrukt te hebben - Meine beste Grufle an
Fraulein Loveling, an das schone Gent, an das schone Brugge . . ." (13)
Zoo namen wij afscheid . Groth is de minzaamheid en de
"Gemutlichkeit" in persoon, ten minste gedurende ons kort bezoek .
Hij vertelde ons, dat de Duitschers in Oostenrijk zijn vredelievend
lied Min Modersprak als een strijdlied tegen de Slawen hebben
aangenomen! Hij glimlachte daar hartelijk om . Hij zegde ons ook,
dat Blauwaert enkele zijner liederen in Frankrijk gezongen heeft en
dat men daar meende, dat 't Platduitsch geene Germaansche taal is
en daarom die liederen zeer goed onthaalde . - "Die dumme Kerls!"
zegde hij zonder bitterheid met een opgeruimd lachje (14) . Ik wilde U dit bezoek reeds denzelfden dag beschrijven ; maar wij
hebben ons dadelijk op den stoomboot ingescheept naar Korsor
(eiland Sjaelland, Seeland) en daar was alles zoo schoon en zoo interessant, dat ik geenen tijd heb gevonden .
Munster heeft mij veel geïnteresseerd . Het Rathhaus op de
Principalplatz met de gothische arkaden onder de huizen, de kerken,
de drie ijzeren muiten der Anabaptisten (15), veel oude huizen, alles
heeft er veel karakter . Osnabruck is in denzelfden trant . Bremen is
moderner, maar heeft eene oude markt en schoone monumenten er
op . Hamburg is heerlijk . Binnen- en Buiten-Alster met de bruggen
en kaden zijn van het schoonste, dat men in Europa zien kan. Iets
als Stokholen .
Nu zijn wij te Kopenhagen, waar wij gisteren Georg Brandes zijn
gaan bezoeken . Heden zal hij ons wat rondleiden (16) .
Maar ik babbel te veel .
Hartelijken handdruk uit de verte .
Paul Fredericq
Geef dezen brief aan Simon, die hem dan aan Nica zenden zal
(17) . Ik heb geenen tijd om hem uit te schrijven . Mijn volgend
adres : Magdeburg, poste restante .
(1) Van 2 tot 20 september 1891 maakte Paul Fredericq, samen met zijn
collega-hoogleraar Henri Pirenne (1862-1935), een "verrukkelijke reis"
naar Noord-Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden . Het verslag van
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deze tocht vindt men in zijn Reisherinneringen (UBG hs . 3707, XXXV en
XxXVI) . Er is ook een korte notitie in zijn dagboek (UBG hs . 3704, 2-20
september 1891) .
(2) Op zondag 5 september 1891 brachten Fredericq en Pirenne een
bezoek aan de 72-jarige Klaus Groth (1819-1899), die met zijn dichtbundel Quickborn (1852) als de grondlegger van de nieuwe Platduitse literatuur beschouwd wordt . Door de populariteit van dit werk kon hij docent
en vervolgens professor aan de universiteit van Kiel worden . De Antwerpse
bibliothecaris Constant Jacob Hansen (1833-1910) probeerde Groth vanaf
1 860 te winnen voor de Aldietse beweging, die ijverde voor de taalkundige toenadering tussen het Nederlands en het Platduits . Op zijn uitnodiging nam Groth in augustus 1861 deel aan het internationaal Kunstcongres
in Antwerpen . Tijdens zijn verblijf in Vlaanderen bracht hij onder meer
een bezoek aan de familie Loveling in Nevels . Virginie bewaarde daar een
foto van . Het is wellicht aan Groths invloed te danken dat de gezusters
Loveling zich aan het schrijven van proza waagden . Zie L . Simons, Van
Duinkerke tot Kónigsberg, Nijmegen/Brugge 1980 ; M . Basse, Het aandeel
der vrouw in de Nederlandsche Letterkunde II, Gent 1921, p . 100 ; L.
Simons, Vlaamse en Nederduitse literatuur in de 19de eeuw II, Gent 1985,
pp . 344-351 .
(3) Het vervolg is een parafrase van het verslag in Fredericgs
Reisherinneringen.
(4) De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde werd
opgericht bij koninklijk besluit van 8 juli 1886 . De meeste Vlaamsliberalen boycotten dit initiatief uit protest tegen het klerikale overwicht bij
de leden . Daarom wist Fredericq niet dat Klaus Groth sinds 1 887 buitenlands erelid was . Zie W. Rombauts, De Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde (1886-1914), Gent 1979, pp . 49-88 .
(5) Eind 1 889 publiceerde C .J . Hansen een biografie van Klaus Groth,
die bijna 200 bladzijden telde (Klaus Groth in zijn leven en streven - als
dichter, taalkamper, mensch - met reisverhaal en terugblik op de Dietsche
Beweging, Antwerpen 1889) . De eerste hoofdstukken waren al in de jaargang 1882-1883 van de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalls verschenen, de
rest volgde in de jaargang 1889-1890 . Zie L . Simons, Van Duinkerke tot
Konigsberg, pp . 150-154 .
(6) Op 24 april 1889 organiseerde C .J . Hansen in Antwerpen een
feestviering voor "den beroemden Nederduitschen dichter" . Voor dit feest
schreef de Antwerpse componist Peter Benoit (1834-1901) muziek op de
tekst van Groths lied Mijn moederspraak (zie L . Simons, Van Duinkerke tot
Kónigsberg, p . 147) . Medio augustus 1891 ging er in het kursaal van
Blankenberge een concert door met werk van Benoit . Op het programma
stond onder meer het lied Mijn moederspraak. Fredericq las het verslag vermoedelijk in het Vlaams-liberale weekblad Het Volksbelang (22 augustus
1891) .
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(7) De drie "klassiekers" van de Nederduitse literatuur zijn Groth, Reuter
en Brinckman . Fritz Reuter (1810-1874) publiceerde in 1853 een eerste
bundel berijmde Platduitse verhaaltjes . John Brinckman (1814-1870)
debuteerde een jaar later . Zijn verhaal Kasper Ohm un ick verscheen in
1855 . De dichter Johann Meyer (1829-1904) geldt als een epigoon van
Groth . Zie L. Simons, Vlaamse en Nederduitse literatuur l en II, Gent 19821985 . Franz Giese (1845-1901) is de auteur van de komische roman Frans
Essink, sien Lidwen und Driewen as olt Mónstersk Kind (1874) .
(8) De eilanden Sylt en F~hr liggen aan de westkust van Denemarken .
(9) De ideeën van Hansen kregen in Vlaanderen tegenwind van de
Gentse advocaat-publicist Alfons Prayon-van Zuylen (1848-1916), die in
het tijdschrift Nederlandsch Museum (1881-1882) een opstel over De keerzijde van het Dietschlandisme publiceerde . Groth verdedigde Hansen in het
artikel Dietsche beweging. Eens keerzijde omgekeerd, dat verscheen in de
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalls (1882-1883) . Zie L . Simons, Van
Duinkerke tot Kónigsberg, pp . 120-122 .
(10) Het Friesch Volksblad was een zondagskrant die in 1 878 in Holwerd gesticht werd en vanaf 1 882 in Leeuwarden verscheen . Johan Winkler (1840-1916) was een geneesheer uit Leeuwarden, die een groot
deel van zijn leven aan de studie van het Fries wijdde . Zijn geschriften over
de volkstaal trokken sterk de aandacht van gelijkgezinden . E .H .
Halbertsma (1797-1858) publiceerde een bundeltje gedichten van Groth
in Friese vertaling (zie L . Simons, Vlaamse en Nederduitse literatuur,
p . 290) .

(11) De Gentse geneesheer-filoloog Ferdinand Snellaert (1809-1872)
publiceerde in 1 848 postuum de verzameling Oude Vlaemsche liederen van
Jan-Frans Willems (1793-1846) en gaf vier jaar later zijn eigen verzameling
Oude en nieuwe liedjes uit . Het Willemsfonds deed veel inspanningen voor
de vervlaamsing van het muziekleven . In juni 1891 publiceerde het een
eerste deel van het Nederlandsch Liederboek . Zie J . Dewilde, Het
Willemsfonds en de muziek, in Marcel Bots e .a., Het Willemsfonds van 1851
tot 1914, Gent 1993, pp . 255-276 ; P Fredericq, Schets eener geschiedenis
der Vlaamsche Beweging III, Gent 1908, p . 83 .
(12) Groth trouwde in 1858 met de dertien jaar jongere Doris Finke .
Zijn vrouw werd zes jaar later ziek en overleed in 1877 . Zie C .J . Hansen,
Klaus Groth, pp. 118-120 .
(13) Fredericgs reisverslag bevat hier een merkwaardige variant : "Meine
beste Gruf~e an Fraulein Loveling, an das Schone Belgien, das Schone
Brugge, das Schone Gent" .
(14) Emile Blauwaert (1845-1891) was een bekende Belgische bariton,
die aanvankelijk veel werk van Benoit zong, later van Wagner . Hij was in
1 889 aanwezig op het banket dat volgde op de algemene vergadering van
het Willemsfonds (zie dagboek P Fredericq, UBG fis . 3704, notitie van 27
oktober 1889) .
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(15) In het begin van de 16de eeuw grepen de anabaptisten de macht in
Munster, maar in 1 535 kon de katholieke bisschop de stad heroveren . Drie
kopstukken van de opstand werden op gruwelijke wijze ter dood gebracht ;
hun lichamen werden in kooien aan de toren van de St .-Lambertikerk
opgehangen . Fredericq noteerde in zijn reisverslag: "Eindelijk vinden wij in
de straat Bispinhof het Museum met de drie muiten waarin Jan van Leiden,
Knipperdolling en de derde verbrand werden . Zo zijn er drie . Zij staan nu
in den koer omdat men het Museum inwendig opfrischt - Met de
verkoolde geraamten der drie Anabaptisten hingen zij eeuwen lang aan
eenen toren der St Lambertikirche" . Hij maakte daarbij een tekening van
zon muit .
(16) Georg Brandes (1842-1927) was een bekend Deens schrijver en
criticus .
(17) De arts Simon Fredericq (1857-1934) was de jongste broer van
Paul . Nica of Véronique (1855-1915) was zijn jongste zus . Ze had een
ruggenmergletsel waardoor ze voor een groot deel verlamd was . Vanaf 1912
zou haar gezondheidstoestand snel achteruitgaan (cf de brieven 197 e .v.) .
Zie L . Fredericq, Notes sur la famille Fredericq-Beaucarne, Gent s .d . (1940),
pp . 129-160 .
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UBG hs .111/77
[Briefkaart, poststempel Kalmthout 11 en Maagdenburg
12 september 1891]
Calmpthout 11 Sept . 1891 .
Lieve Paul,
Gisteren kreeg ik hier uwen brief (1) . Wij waren in groot
gezelschap : Benoit Pol de M . W. van Gent, de vrienden R . ook van
Gent, enz. Ik stak hem in den zak en las hem 's avonds . Dank dat ge
mij dat alles schrijft . Ik had uw geschrift niet herkend . Heeft G . van
zijn zoon Detelf - geloof ik, dat hij heette, niet gesproken (2)? En nu
een dwaze vraag - heeft hij u niets aangeboden? Dat Munster u
bevalt geloof ik wel . Mij hebben de Li tgari-, de Ueberwasser Kirche
en de andere kerken ook best bevallen, de ijzeren kooien waren er
voor drie jaren niet aangehangen, men herstelde de kerk (3) . Ik vermaak mij meer dan ik zeggen kan, het weder is heerlijk, de heide in
bloei, de liefste menschen van de wereld! Ik vertrek morgen en
zondag ga ik naar Drongen (4) . Met deze kaart zend ik uw brief aan
Simon . Ik schrijf staande vandaar mijn slecht geschrift .
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(1) Deze kaart is een antwoord op brief 188 . Loveling verbleef in
Kalmthout in het gezelschap van de componist Peter Benoit en de dichter
Pol De Mont (1857-1931) . Wie de W. en de vrienden R. uit Gent zijn, is
ons niet bekend. Als we in de Vlaams-liberale kennissenkring van Loveling
en Fredericq zoeken, tippen we bij de W. op de filoloog-historicus Leonard
Willems (1864-1938) en voor de R . op de journalist-schrijver Willem
Rogghé (1824-1896) . Het gezelschap ging vermoedelijk op de heide wandelen na een bijeenkomst in Antwerpen . Daar kan gesproken zijn over De
Pacificatie van Gent, op muziek van Benoit, die eind september in
Antwerpen opgevoerd werd en die Willems in Het Volksbelang recenseerde
(3 oktober 1891, UBG J8) .
(2) Groth noemde een van zijn zonen Detelf, wellicht naar de hoofdfiguur van een van zijn verhalen, waarvan Loveling in 1866 een vertaling
publiceerde in het Nederduitsch Tijdschrift. In 1880 bracht ze in het
Nederlandsch Museum, onder de titel Een Holsteinsche Jongen, een nieuwe
vertaling van een langere versie . Zie L. Simons, Vlaamse en Nederduitse
literatuur, pp . 240-241 .
(3) Van een reis naar Munster, de historische hoofdstad van Westfalen,
herinnerde Virginie Loveling zich blijkbaar vooral de St .-Ludgerikerk, die
rond 1200 gebouwd werd, en de Lievevrouwkerk of Uberwasserkirche, die
uit het midden van de 14de eeuw dateerde .
(4) In Drongen had Alice De Keyser-Buysse (1868-1963), de zus van
Cyriel, een buitengoed . Zie La Flandre Libérale 5 november 1960 .
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UBG hs. 3426 F (5)
[Visitekaartje "Paul Fredericq, Hoogleeraar, Gent", s .d .]
Hartelijk dank voor den Twistappelen voor Degroote maneuvers (1) .
(1) Fredericq moet dit kaartje eind mei of begin juni 1904 geschreven
hebben . Op 11 juni 1904 stuurde hij Loveling zijn indrukken over het
handschrift van De groote manceuvers (zie brief nr. 15S) . De Twistappel verscheen in 1904, een gewijzigde versie van De groote manceuvers kwam pas
in 1906 uit.
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UBG hs . 3426 F (210)
[Briefkaart, poststempels Gent 17 februari 1910]
Gisteren vergat ik het voornaamste, dat ik U zeggen wilde : hoe
interessant en schilderachtig ik het stuk over Mevr. Wacquez gevonden heb . Ik herinner ze mij nog zeer goed . - Ik ben naar haar huis en
koerken gaan kijken ; maar 't is verdwenen . . . (1)
Uw Paul
Donderdag 17 Febr. 1910
(1) In het Nederlandse tijdschrift Nederland publiceerde Loveling in
1910 enkele jeugdherinneringen aan Madame Barré, gedateerd op 25
november 1909 . De naam "Barré" was een literaire aanpassing van "Carré" .
Toen de weduwe Marie Comparé met haar dochters bij haar zoon Cesar
Fredericq in de Sleepstraat te Gent woonde (omstreeks 1850), volgden
Virginie en Rosalie lessen tekenen en borduren bij mevrouw Carré, een
bemiddelde Waalse weduwe, die zou hertrouwen met Alexandra Wacquez,
een studievriend van Cesar Fredericq . Deze dame woonde in een huis in de
Roskamstraat (nu Nederkwaadham), dat bereikbaar was via een poortje en
een lange gang die op een pleintje uitkwam . Loveling schreef dat dit huisje gespaard bleef; Fredericq, die in de buurt woonde, stelde ter plaatse vast
dat het al verdwenen was . Zie A . Van Elslander, De "biografie" van Virginie
Loveling, Gent 1963, p . 17 en 19 ; V Loveling, Madame Barré, in
Nederland 1910 (overdruk in UBG 171N195) .
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UBG hs . I11/77
[Briefkaart, poststempels Gent 9 en Merelbeke 10 juli 1910]
Gent Zaterdagavond 9 uur.
Lieve Paul,
Zoo even uw kaart ontvangen . Ik ben er niet geweest . Ik denk er
zelfs niet aan om gevolg te geven aan de uitnoodigingen voor offi1 13

cieele bijeenkomsten (1) . Anders voldeed ik gaarn aan uw verzoek .
Sedert een week ben ik thuis . Beste groete aan allen Tot weldra, hoop
ik . V.
(1) Fredericq had Loveling blijkbaar een verslag gevraagd over een officiële plechtigheid die hij niet en zij wel had kunnen bijwonen . Misschien
ging het om de plechtige jaarvergadering van de Koninklijke Vlaamsche
Academie, die plaats had op 26 juni 1910 en bijgewoond werd door "een
uitgelezen publiek, waaronder vele darren" (De Gentenaar 28 juni 1910) .
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UBG hs .111/77
Gent Maandag 8 mei ' 11 .
Lieve Paul,
Heden ontving ik uw brief (1) . Ik weet niet of de laatste druk van
"Sophie" uitgeput is en kan met de heeren in quaestie dus niet
onderhandelen over de voorwaarden van overname in feuilleton . Ik
zeg ik weet het niet en kan het niet te weten komen . Ik ben in
moeielijkheden met Mr . Hoste, die op mijn dringend-beleefde
brieven volstrekt niet antwoordt . Dit heeft voor gevolg, dat ik met
andere uitgevers geen accoorden sluiten kan, en hij zelf het
voorgenomene laat liggen, uit slordigheid ; want aan zijn eerlijkheid
twijfel ik niet . Zoo met de "Kinderverhalen", die hij mij belet uit te
geven, en "De Vl . Gewesten" (2) .
Het verheugt mij, wat gij schrijft over uw voordracht (3) . Ik verbeter op het oogenblik de proeven van een roman, dien ik in 't najaar
uitgeef in Holland, zonder dat hij in een tijdschrift verscheen . Wat
mij geldelijk schadelijk is ; maar de belangstelling zal vergrooten (4) .
Ik moet heden middag gaan dineeren met mme Rooses, die in Gent
is (5) .
Misschien zou het u lukken van Hoste een antwoord te krijgen . Ik
moet het opgeven .
Met beste groete aan u en Nica .
V
In geen geval zou ik tot de opname toestemmen zonder honorarium .
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(1) Op 7 mei 1911 meldde Fredericq dat het Antwerpse liberale kiesblad
De Vrije Stem Lovelings roman Sophie (1885) als feuilleton wou opnemen
(zie brief nr. 166) . De vraag kwam van Louis Beaucarne . Vermoedelijk was
dit een schoonbroer van Arthur Buysse . Zie L . Fredericq, Notes, p. 187 .
(2) Loveling bleef haar werk bij de uitgeverij Ad . Hoste publiceren tot
1890 . De volgende twee decennia werkte ze vooral met Nederlandse uitgevers . In 1911 wou ze enkele kinderverhalen (zoals Fideel en Fidelineken)
opnieuw uitgeven die in 1883-1884 bij Hoste verschenen waren . Ze dacht
ook aan een heruitgave van haar twee politieke romans, In onze Vlaamsche
Gewesten (1877) en Sophie (1885) . Hoste zorgde uiteindelijk voor een herdruk van de kinderverhalen, de politieke romans beleefden geen nieuwe
uitgave . Zie J . Luyssaert, Beknopte bibliografie van Virginie Loveling, in
J . Luyssaert (red .), Confrontaties met Virginie Loveling, Nevele 1974,
pp . 77-96 .
(3) Fredericq had bij het studentengenootschap 't Zal Wel Gaan een
spreekbeurt gehouden over "de Juffrouwen Loveling als dichteressen" (zie
brief nr. 166) .
(4) Het gaat om de roman Een Revolverschot, die de Utrechtse uitgever
H . Honig in 1911 publiceerde in samenwerking met De Nederlandsche
Boekhandel uit Antwerpen .
(5) Lucie Van Geert, de vrouw van Max Rooses (1839-1914), de
Antwerpse criticus en conservator van het Plantin-Moretusmuseum .
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UBG hs .111/77
Gent 18 januari '12
Donderdag.
Lieve Paul,
Mijn inzicht was dezen morgen naar uwent te gaan om u over
de zaak in quaestie in te lichten . Het is misschien beter, dat ik u
schrijf. Een gesproken woord kan verkeerd onthouden worden, het
geschrevene blijft ter raadpleging .
Ziehier den toegang der zaak (1) . Na mijn prijs en weder na mijn
décoratie werd mij voorgesteld een betooging in te richten (2) . Ik
dankte beslist . Verleden jaar werd ik nog tweemaal lastig gevallen
voor een kunstavond in 't "Muziekaal Onderricht" of zoo iets (3) . Ik
dankte opnieuw, wel besloten nooit in iets dergelijks toe te geven .
Maar nu zag ik in, dat de feestviering ter eere van Cyriel hem en zijn
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werk heeft doen waardeeren en zijn boeken doen lezen (4) . Van een
anderen kant, ondervindend, dat er in de letterkundige wereld een
soort van zwijgende - misschien onbewuste - overeenkomst bestond
om mijn werk, sedert jaren, te negeeren of met een minachtende vermelding er van te gewagen, nam ik in princiep dit nieuw aanbod van
vereering aan . Let wel : in princiep . Ik kreeg een brief van de Heeren
van een Comiteit . Zij komen mij morgen daarover spreken (5) . Mijn
plan was hun voorstellen te hooren en uw raad te inroepen over wat
te doen viel als aanname van hun voorstellen .
Nu is alles beslist zonder mijn voorkennis en zonderdat ik iemand
hunner zag . Weet wel, dat ik liever alles verzaken zou, dan aan een
optocht deel te nemen of hier maatschappijen mij te laten komen
afhalen! Ook vind ik het zeer gewaagd daar een minister (6), e nz. i n
te mengen, zonder weten wat die er van denken . Nu het tweede
punt : "Levensleer" is geschreven in collaboratie door mij en Cyriel,
en wij hadden elkaar beloofd aan niemand er een woord over te reppen .
Ik sprak dus waarheid, toen ik zei, dat ik niets afwist van het geen
in Club nautique geschiedde of in herbergen en mannenomgang
daarin (7) . Nu wordt het boek bij Hoste gedrukt, en zal onder ons
beider naam verschijnen, met de stellige belofte van Herckenrath het
geheim tot dan te bewaren . Hij heeft alles verklapt en zonder mij te
raadplegen, word ik alleen als auteur aangeduid, wat Cyriel heelemaal wegmoffelt als schrijver daarvan! Nu zal ik u verzoeken, niet
met uw vrienden of bekenden over deze zaak te spreken . Ik mag die
Heeren, die het goed meenep, geen kwaad doen in de opinie van
anderen, maar veel te haastig zijn ze geweest .
Ik acht het nu volstrekt noodzakelijk - desnoods in een nota - in 't
"Volksbelang" te zetten, dat de berichtgever aan de "Week" niet goed
was ingelicht, toen hij verklaarde, dat "Levensleer" van mij was en
dat het boek zal verschijnen, geschreven door Virginie Loveling en
Cyriel Buysse .
Ik zal niets van belang definitief aannemen morgen en u de
voorstellen mededeelen (8) .
Deze brief is wel voor u alleen wat buiten 's huis betreft, maar
Helene (9) en Nica mogen alles lezen indien haar dit interesseert .
Beste groete .
[in de marge bij de passage over De Week]
1 16

Ik moest dat artikel gisteren te vluchtig lezen om dadelijk een
meeping daarover te vormen .

(1) Begin 1912 stichtten enkele jonge Gentse literatoren, onder het
voorzitterschap van de dichter René De Clercq, een Comiteit Loveling om
een grootse "huldebetoging" voor Virginie Loveling te organiseren . Ze
wilden de auteur met een stoet aan haar huis in de Marnixstraat ophalen,
triomfantelijk door de stad voeren en huldigen in de Nederlandse Schouwburg . Het comité wou het nodige geld bijeenbrengen door inschrijvingen .
Deze zouden recht geven op een exemplaar van Levensleer, die de organisatoren wilden uitgeven . Deze roman, een co-productie van Virginie
Loveling en haar neef Cyriel Buysse, was in 1907-1908 verschenen in het
Noord-Nederlandse tijdschrift Groot-Nederland onder het pseudoniem
Louis Bonheyden . Uitgever werd de dichter-boekhandelaar Adolf
Herckenrath (1879-19S8), penningmeester van het feestcomité . Secretaris
Richard De Cneudt maakte de plannen al bekend in het Antwerpse weekblad De Week voor hij met een delegatie bij Loveling op bezoek ging om
het programma te bespreken . In zijn artikel schreef hij Levensleer toe
aan Loveling . Deze vergissing werd snel rechtgezet . Zie diverse brieven en
krantenknipsels in UBG hs . 3427 A ; J . Van de Casteele, De Virginie
Loveling-huldiging in 1912: Nevele wou niet achterblijven, in : J . Luyssaert
(red .), Confrontaties, pp . 32-43 ; M . Basse, Het aandeel der vrouw, pp . 217219 .
(2) Virginie Loveling kreeg in 1 896 de vijfjaarlijkse Staatsprijs voor
Letterkunde voor haar roman Een dure eed (zie UBG hs . 3426 B) . Bij
koninklijk besluit van 12 mei 1900 werd ze tot ridder in de Leopoldsorde
benoemd (UBG hs . 3426 H (3)) .
(3) De vereniging Muziekonderwijs voor het Volk, gevestigd in de
Lakenhalle, organiseerde in Gent kosteloos muziekonderwijs en volksvoordrachten . Ondanks Lovelings weigering sloot de kring zich in april 1912
aan bij haar huldiging (E . du Pré aan V Loveling 26 april 1912, UBG hs .
3427 A (140)) .
(4) Cyriel Buysse werd in april 1911 in Antwerpen en Gent gevierd . De
katholieken weigerden aan dit huldebetoon deel te nemen, in Gent bleven
ook de "orthodoxe" liberalen thuis . De viering en de polemiek errond
kwam de verkoop van Buysses werk ten goede . Zie Cyriel Buysse, Gent
1982, pp . 86-88 ; A. Van Elslander, Cyriel Buysse te Gent gevierd,
Mededelingen I, 1985, pp . 89-100 .
(5) De eerste afspraak die het comité voorstelde, paste niet voor Loveling .
Het bezoek ging uiteindelijk door op vrijdag 19 januari . Voorzitter René
De Clercq moest zich wegens ongesteldheid verontschuldigen . Zie brieven
R . De Cneudt 10 en 15 januari 1912 en R . De Clercq 20 januari 1912 aan
V Loveling (UBG hs . 3427 A (6, 21 en 22)) .
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(6) Het Lovelingcomité besloot het erevoorzitterschap aan te bieden aan
Prosper Poullet, minister van Kunsten en Wetenschappen . Deze aanvaardde, maar liet zich te elfder ure op het feest verontschuldigen . Zie R.
De Cneudt aan V. Loveling 13 april 1910 (UBG hs . 3427 A (18)) en
telegram P Poullet aan V Loveling 28 april 1910 (UBG hs . 3427 A (73)) .
(7) De roman beschrijft het liederlijke gedrag van leden van de roeivereniging Club Nautique inzake drank en vrouwen . Fredericq had
Loveling blijkbaar gevraagd hoe ze dit milieu zo goed kende . Haar antwoord maakt duidelijk dat deze informatie van Buysse kwam .
(8) Fredericq hielp zijn tante diverse keren bij de voorbereiding van het
feest . Hij schreef haar antwoord op de rede van voorzitter De Clercq en
ging met haar op het stadhuis haar dankwoordje voor de burgemeester
oefenen . Zie dagboek P Fredericq 9,16 en 20 april 1912 (UBG hs . 3704) .
(9) Hélène Fredericq (1852-1914) was de oudste zus van Paul .
195
UBG hs . 3427 A (185)
Meirelbeke, Dinsdag 30 April 1912 .
Lieve Tante,
Gisteren ben ik den ganschen dag in Brussel geweest en heb maar
's avonds mijne dagbladen van zondag en maandag gelezen . Ik zend
er U eenige waarin over uw feest gesproken wordt .
Behoud ze met alles wat Gij reeds bijeen hebt en krijgen zult en
laat dat later alles samen binden : brieven, dagbladen, tijdschriftartikels, programma's, dischkaart, ingangkaarten, brochures,
telegrammen, visietkaartjes der bloemtuilen, enz ., enz . Dat alles,
chronologisch gerangschikt, zal voor U eene prachtige herinnering
zijn (1) .
Het feest was eenig . Ik heb in mijn leven veel betoogingen bijgewoond . Buiten die van Conscience in de jaren '80 en die van Benoit
te Antwerpen, heb ik er nooit ééne bijgewoond als die van verleden
zondag (2) .
Wat eenig is, is de lange, beminnelijke en geenszins banale
telegram van Koning en Koningin (3) . Ook dat de Koningin
Wilhelmina U decoreert en telegrafeert, is eenig (4) . - Onnoodig te
zeggen, dat Gij moet bedanken per brief. Dat weet Gij overigens .
Ik heb aan Nica & Helena alles van naald tot draad moeten
vertellen . Zij zouden er zoo gaarne bij geweest zijn .
1 18

Ik heb zondag avond het banket moeten verlaten na den uitstakenden heildronk van De Rijcke om mijnen trein van 9 uren en [?]
minuten - den laatsten - te hebben . Ik vluchtte met Cuperus en zijne
vrouw, die ook opgetogen waren (5) .
Ik hoop, dat Gij niet al te vermoeid zift en groet U hartelijk voor
ons allen .
Uw Paul Fredericq
Indien Ko De Weert zijne belofte vergeet U eenige nrs . der Flandre
te bezorgen, zeg het mij . Ik zal ze hem herinneren (6) .

(1) De grootse viering van Virginie Loveling ging door op zondag 28
april 1912 en kreeg veel aandacht in de pers, ook in de Franstalige kranten
zoals La Flandre Libérale . De gevierde volgde de raad van haar neef en
verzamelde meer dan 500 stukken over deze festiviteit (UBG hs . 3427 A
en B) .
(2) In zijn dagboek concludeerde Paul Fredericq : "Zeer schoon volksfeest" (UBG hs . 3704, notitie 28 april 1912) . Hendrik Conscience werd op
25 september 1881 in Brussel gehuldigd ter gelegenheid van de publicatie
van zijn honderdste boek . Peter Benoit werd in september 1897 in
Antwerpen gevierd naar aanleiding van de verheffing van zijn muziekschool tot Koninklijk Ulaamsch Muziekconservatorium. Zie P Fredericq,
Schets II, Gent 1906, pp .140-143 ; III, Gent 1908, pp .190-191 .
(3) Jules Ingenbleek, privé-secretaris van koning Albert (1875-1934), die
blijkbaar dacht dat Loveling op haar 75ste verjaardag gevierd werd, stuurde
op 28 april 1910 volgend telegram : "De Koning en de Koningin vereenigen zich van harte met het Vlaamsche Volk om de Eerbiedwaardige
schrijfster te vieren die zoo talentvol door fijn gevoel en opmerkingsgeest
den weg tot het gemoed en de ziel van het Volk wist te vinden - oprecht en
vurig wenschen hunne Majesteiten Ued geluk ter gelegenheid van Uwen
verjaardag" . De koning benoemde haar op 27 april tot officier in de
Leopoldsorde . Zie UBG hs . 3426 A (58 en 113) .
(4) De Nederlandse koningin Wilhelmina (1880-1962) benoemde
Loveling op 22 april 1910 tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau . Ze
stuurde een vertegenwoordiger naar Gent om deze onderscheiding te overhandigen . Een telegram vonden we niet terug . Zie UBG hs . 3427 A (118) .
(5) Ingenieur René De Rycke, later directeur-generaal van Bruggen en
Wegen, bracht op het diner een "flinke Fransche toast" uit namens de
Walen . Hij was een schoonbroer van Simon Fredericq en Arthur Buysse .
Alle drie waren ze met een Beaucarne getrouwd . Fredericq wilde de laatste
trein naar Merelbeke halen, waar hij op zijn buitenverblijf 't Boomgaardeken verbleef. De minuten van de trein zijn niet te vinden op de brief. Zie
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dagboek P Fredericq, UBG hs . 3704, notitie 28 april 1912 ; L. Fredericq,
Notes, p . 188 . Nicolaas Cupérus (1842-1928) was een theehandelaar uit
Antwerpen die zich sterk voor de promotie van het turnen inzette ; hij was
gemeenteraadslid in Antwerpen en na de Eerste Wereldoorlog een paar jaar
senator. Hij was voorzitter van de Antwerpse loge Les Éléves de Thémis die
Loveling in 1881 huldigde . Zie D . Vanacker, Virginie Loveling en de schoolstrijd; Mededelingen lll, Gent 1987, pp. 117-118 .
(6) Advocaat-schepen Maurice ("Ko") De Weert (1862-1930) was een
van de leiders van de francofele Gentenaars en medewerker van hun dagblad La Flandre Libérale.
196
UBG hs . 3427 A (201)
[Briefkaart, poststempels Gent 3 mei 1912]
Vrijdag, S uren .
Lieve Tante,
ik ben in het Posthotel geweest (1) . Minder dan 10 fr. den man
zou het niet gaan, dunkt me. Dan is alles erin begrepen (mineraalwater, koffie, likeur, enz .) . De eigenaar van 't Hotel zal U spoedig
een ontwerp met zijne voorwaarden zenden .
Uw Paul
(1) Op 3 mei 1912 bracht Fredericq een bezoekje aan "Tante Virginie,
die mij raadpleegt over bedanken en inrichten van een avondmaal, waarop
zij de feestcommissie in het Posthotel zal uitnoodigen" . De organisatie van
dit diner liet ze grotendeels aan Fredericq over. Het etentje ging door op
maandag 27 mei en kostte 11 frank per persoon, alles inbegrepen . Behalve
Fredericq was ook Cyriel Buysse aanwezig . Zie het dagboek van P
Fredericq, UBG hs . 3704, notities S en 27 mei 1912 .
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UBG hs . 3427 A (214)
[Briefkaart, poststempels Merelbeke en Gent 11 mei 1912]
Meirelbeke, 11 Mei 1912 .
Lieve tante,
Morgen ben ik den geheelen dag in Brussel voor de betooging
Pirenne, waar ik voorzitter van ben . Ik voorzie, dat er maandag nog
ander werk zal aan verbonden zijn (1) . Dinsdag kom ik naar Gent
voor mijne les in het Institut de Kerchove, van 10 1/2 tot I 1 112 's
morgens (2) . Na de les kan ik direkt naar de Marnixstraat komen,
indien ik op dat uur niet ongelegen kom . Laat het mij per briefkaart
weten . Zoo niet, donderdag of vrijdag of zaterdag . Ik versta uwe
vraag over 't frankeeren van telegrammen . Antwoord op telegrammen? ja, ook met 1 centiem (3) .
Vergeet niet ook te bedanken voor de bloemtuilen . 't Is "costume" .
Uw Paul
Zeer dankbaar voor de schoone foto's . Nica kan niet schrijven .
(1) In 1911 besloten vrienden, collega's en studenten van Henri Pirenne
de auteur van de Histoire de Belgique te vieren en een Fondation Pirenne op
te richten die reisbeurzen zou toekennen aan jonge Belgische historici .
Fredericq werd voorzitter van het feestcomité . De plechtigheid ging in
Brussel door op zondag 12 mei 1912 . Zie B . Lyon, Henri Pirenne, Gent
1974, pp . 191-196 .
(2) Fredericq gaf ook les in het Institut de Kerchove in de Pollepelstraat .

Vooral de vrijzinnige francofone bourgeoisie stuurde haar dochters naar
deze stedelijke "hoogere lagere school voor juffrouwen" . Over zijn bezoek
aan Loveling op dinsdag noteerde hij in zijn dagboek : "Nogmaals bij Tante
Virginie over de staartjes harer betooging" (UBG hs . 3704, notitie van 14
mei 1912) .
(3) Loveling kreeg bij haar huldiging meer dan vijftig telegrammen
(UBG hs . 3427 A (58-112)) . Ze wist wellicht niet goed of en hoe ze daarop
moest antwoorden .
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UBG hs . 3427 B (138b)
Meirelbeke, 11 Mei 1912 .
Lieve Tante,
ik had reeds mijne briefkaart verzonden op antwoord van de uwe,
toen mij een brief toekwam van Prof. De Bruyne, schepen van Gent,
met vertrouwelijke mededeelingen over dingen, die in 't Schepencollege voorgevallen zijn (1) .
Een gedeelte van zijnen brief, dien ik U anders zou opgezonden
hebben, zal U veel genoegen doen . Ik schrijf dat gedeelte letterlijk af :
Gent, 10 Mei 1912 .
Heden ontving ik het bezoek van Dr Barbier van Veurne, die mij
eene som van 1 000 frank overhandigde . Hij bestemt ze voor een
werk, door 't Willems-fonds uit te geven, over "het aandeel van de
vrouw in de Nederlandsche letterkunde" .
Het is het feest-Virginie Loveling, dat hem die gedachte ingaf .
Graag zag hij op 't einde van 't werk eene verheerlijking van onze
gevierde Vlaamsche schrijfster (2) . Wat zegt Gij daar nu van? Dat is geen klein bier .
Met zeven haasten .
Uw Paul Fredericq
Zoudt Gij niet wel doen aan Dr Barbier te schrijven, dat Gij zijne
gift door mij vernomen hebt en hem uwen dank betuigt?
Adres : Dr Karel Barbier
geneesheer
Veurne
(West-VI .)
(1) De Gentse hoogleraar Camille De Bruyne (1861-1937) was de vertegenwoordiger van de Vlaams-liberalen in het liberaal-socialistisch schepencollege (zie D . Vanacker, Camilius De Bruyne, Nationaal Biografisch Woordenboek 12, Brussel 1987, pp . 123-127) . De vermelde briefvonden we niet
terug in het archief van Fredericq . De discussie in het college ging vermoedelijk over het standpunt dat de Gentse gemeenteraad zou innemen
tegenover de vervlaamsing van de Gentse universiteit . De Bruyne had
Fredericq al op 3 mei 1912 gewaarschuwd dat burgemeester Braun "zich
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achter U verschuilen zal om in de G .R . zijne houding, in zake Vl .
Hoogeschool, te rechtvaardigen" (UBG hs .111/77) . Het punt kwam in juni
1912 ter sprake in de onderwijscommissie van de Gentse raad . Zes leden
stemden tegen, vijf voor en één onthield zich (De Witte Kaproen juni

1912) .
(2) Karel Barbier (1845-1924) werkte als arts in zijn geboortestad en
toonde zich steeds vrijgevig voor Vlaams-liberale initiatieven . In 1905
stichtte hij in Veurne een afdeling van het Willemsfonds . Op voorstel van
Fredericq wees het hoofdbestuur van het Willemsfonds de opdracht toe aan
zijn oudleerling Maurits Basse, leraar aan het Gentse atheneum . Basses
boek over Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde, waarvan
het tweede deel grotendeels aan Loveling gewijd was, verscheen pas na de
Eerste Wereldoorlog (1920-1921) . Zie Ons 75-jarig jubelfeest, Willemsfonds, Gent 1926, pp . 132-135 ; D . Vanacker Het Vlaamsch Liberaal
Perskantoor (1907-1914), Wetenschappelijke Tijdingen 1989, pp . 22-23 .
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UBG hs . 3427 A (225)
[Briefkaart, poststempels Merelbeke en Gent 15 mei 1912]
Meirelbeke, 15 Mei 1912 .
Lieve Tante,
ik heb U den tweeden brief van Karel VandeWoestijne gezonden
(1) . Het is een meesterstukje van nijd en afgunst, gepaard met geraffineerde grofheid . Wat al gal moet er in zoo'n gemoed opeengestapeld liggen om zoo iets te kunnen distilleeren . De arme jongen
heeft allerlei zorgen als mensch en vernederingen als schrijver . Dat
alleen legt veel uit . Maar . . .
Uw Paul
(1) Onder de titel "Virginie Loveling gevierd" publiceerde Karel Van de
Woestijnti (1878-1929) twee bijdragen in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, waarvan hij de Brusselse medewerker was . In de eerste brief woog
hij op genuanceerde wijze het literaire belang van de schrijfster af, in de
tweede brief bracht hij een ironisch verslag van de plechtige viering . Hij
dateerde de brieven op 29 en 30 april, ze verschenen op 1 en 2 mei 1912 .
Loveling bewaarde de twee knipsels . Zie K. Van de Woestijnti, Verzameld
journalistiek Werk, deel 5, Gent 1989, pp . 262-275 (het tweede artikel staat
ook bij J . Luyssaert (red .), Confrontaties pp . 65-70) ; knipsels in UBG hs .
3427 A (93 en 95)
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UBG hs . 3427 A (234)
[Briefkaart, poststempels 's-Gravenhalte 22,
Merelbeke 23 en Gent 24 mei 1912]
Lieve Tante,
Wat moet ik antwoorden? (1)
Uw Paul
(1) Paul Fredericq noteerde deze woorden op een briefkaart van 22 mei
die hij uit Den Haag ontvangen had van de Nederlandse schrijver Johan
Gram (1833-1914) . Deze was sinds vele jaren een trouw lezer en bewonderaar van Virginie Loveling en publiceerde enkele van haar stukjes in Het
Leeskabinet. Gram wou weten of de schrijfster zijn "huldigingsbrief" gekregen had . Deze brief bevindt zich inderdaad in het Loveling-archief. Zie
brieven J . Gram aan V Loveling 18 november 1882 (UBG hs . 3426 E
(13)) en 2 mei 1912 (UBG hs . 3427 B (197)) .
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UBG hs .111/77
[Briefkaart, poststempels Gent en Merelbeke 28 mei 1912]
Gent Tuesday morning
My dear Paul (1),
To-morrow I must go and pay at the Post-Hotel . Could you not
inform me, how much you give as a fee to the waiters, when the bargain [h] as been struck with the manager, service included ? I do not
like to seem a miser but on the other hand I may not throw my
money away. You are sometimes in the same case, how do you
behave? Last day I made a blunder : amongst the cards of persons
who sent flowers, I discovered the names of Mlles Fredericq . Last
week Mde and Ad. called on me and I alluded to the flowers I got
from them . The younger one set up a cry and told me, that they had
not give[n] anything, that it was out of the question as they did not
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even know, that flowers are offered in such a case . So I have been
unpolite to H . and Nica and thank them now (2) .
V
(1) Virginie Loveling schreef deze kaart vermoedelijk in het Engels
omdat de inhoud niet voor de postbode bestemd was .
(2) Op haar viering kreeg Loveling onder meer bloemen toegestuurd van
de "Mesdemoiselles Fredericq" (visitekaartje s .d ., UBG hs . 3427 B (196)) .
Deze bloemen kwamen van Hélène en Véronique (Nica) Fredericq, de
twee zussen van Paul . Loveling dacht echter dat de ruiker een attentie was
van haar nichten Mathilde (1852-1921) en Adèle (1861-1927), twee
dochters van Joseph (alias Alexandra) Fredericq, een halfbroer van Virginie
(zie L. Fredericq, Notes, pp . 43-44) . Het was een pijnlijke vergissing de verkeerde zussen te bedanken .
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UBG hs .111/77
[Briefkaart, poststempels Lier 7 en Merelbeke 8 augustus 1912]
Lier 7 Aug. '12 . Woensdag.
Lieve Paul,
Deze morgen uw hier nagezonden kaart ontvangen . Ik ben hier
sedert een week en zal zondagmorgen, van hier uit, naar Antwerpen
gaan, waar ik ook voor eenige dagen ben uitgenoodigd . Zeer
dankbaar voor uw aangeboden geleide . Wij zullen dan toch elkander
bij Mme R . zien (1) . Alles gaat hier naar wensch . Verleden jaar was 't
stikkend heet . Nu schier winterkoud . Van ons boek niets te hooren .
Steeds beloften van uitgave en dat is al . Het maakt op de inschrijvers
den indruk van een bedrog, naar ik verneem . Het is wel spijtig. Het
zijn nu, ten beste genomen, vijgen na Paschen (2) . Cyriel, Nelly en
Pam brachten hier een bezoek (3) . Beste groete aan Nica en H .
(1) Loveling logeerde bij Elisa Van Acker (1838-1934), de weduwe van
de schrijver-historicus Anton Bergmann, die een fraai goed in Nazareth
(Lier) bewoonde . Op zondag 11 augustus 1912 hadden in Antwerpen de
Consciencefeesten plaats naar aanleiding van de honderdste geboortedag
van de schrijver. 's Middags zagen Fredericq en Loveling elkaar bij de lunch
ten huize van Max Rooses . Beiden bleven er ook logeren . Zie het dagboek
P Fredericq, UBG hs . 2704, notities 11 en 12 augustus 1912 .
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(2) De organisatoren van de Lovelinghulde hadden het boek Levensleer
beloofd aan de intekenaars . De publicatie liet op zich wachten . Op 14 mei
1912 had Cyriel Buysse zijn tante al gemeld dat hij van Adolf Herckenrath
gehoord had "that they had not yet progressed a bit with the book" (UBG
hs . 3427 A, nr. 223 ; zie ook A . van Elslander en A .M . Musschoot, Cyriel
Buysse, Brieven aan familieleden, I Virginie Loveling, Mededelingen I, 1985,
p . 84) .

(3) Het gaat om Cyriel Buysse en zijn vrouw Nelly Dyserinck . Pam is
wellicht de troetelnaam van een van de kinderen .
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UBG hs .111/77
[Briefkaart, poststempels Gent 28 en Merelbeke 29 mei 1913]
Gent 28 Mei '13 .
Lieve Paul,
Het spijt mij uitermate, dat het met Nica niet goed gaat. Ik
vertrouwde zoo op de buitenlucht . Ik zelve lijd zeer aan netelkoorts,
maar dat is niet de reden, waarom ik niet naar de bruiloft ging (1) .
Den 18 dezer schreef ik u een kaart, op welke geen antwoord
kwam en daar gij nog niet over den inhoud gewaagt, denk ik, dat ze
u niet toekwam . Ziehier :
10 November 1912 zond ik onopengesneden boeken als geschenk
aan 't Willemsfonds (2) :
2 van Nieuwe Novellen .
1 Lot der Kinderen .
1 Revolverschot.
1 Jonggezellen Levens .
1 Sophie Twee deelen .
Ik kreeg geen woord van dank . Zelfs geen ontvangstbewijs en 't
jaarverslag 1911-12 maakt er geen vermelding van . De knape van 't
w. haalde hier het pak. Waar is het versukkeld? Het is wel ontmoedigend voor wie het goed meent met het Willemsfonds .
Gegroet
hartelijk .
(1) De dag voordien had Fredericq in Gent het huwelijk bijgewoond van
zijn achterneef August Robelus . Daarover noteerde hij in zijn dagboek:
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"Tante Virginie is niet willen komen, omdat iedereen haar "Tante" noemt .
Subliem . Zij, die zoo gaarne fijn eet, is bestolen . Het diner heeft plaats in
de salons van Marie Flamme, Brabantdam, a 30 fr. den man . Zeer lekker
en fijn" (UBG hs . 3704, notitie 27 mei 1913) .
(2) Loveling schonk in november 1912 zes boeken aan de Gentse afdeling van het Willemsfonds, maar kreeg geen enkele reactie . Daarover deed
ze haar beklag bij Fredericq, voorzitter van de afdeling . Hij liet haar weten
dat het Willemsfonds wel degelijk een antwoord gestuurd had . Loveling
had echter nooit zo'n brief ontvangen (zie nr . 204) . Secretaris 0 . Proost
("de heer P" in nr . 205) kwam de zaak begin juni 1913 uitpraten . Hij
beweerde dat hij de milde schenker in mei 1913 bedankt had - wat in elk
geval rijkelijk laat was . In het archief van het Willemsfonds (Liberaal
Archief, Gent) vonden we geen sporen van dit incident, in de briefwisseling noch in de jaarverslagen .
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UBG hs . IIIl77
[Briefkaart, poststempels Gent 2 en Merelbeke 3 juni 1913]
Gent juni 2 '13 .
Lieve Paul,
Dank voor uw kaarten. Ik heb niemand gezien en van niemand
eenig bericht ontvangen . De brief is mij indertijd niet besteld geworden . Laat de zaak dus maar rusten . Men kan de ontvangst
toekomend jaar in het verslag vermelden . Christoffel en Doca zijn
hier gedurende een paar dagen geweest en laten u groeten . Uit
Marseille kreeg ik heden nieuws . Zij trekken weer naar Java (1) . Ik
vertrouw, dat het met Nica beter gaat . Met beste groete .
VL .
Spijt Nica niet te kunnen zien .
(1) Adolfine alias Doca (1881-1960) was de oudste dochter van de
Antwerpse burgemeester Jan Van Rijswijk ("zijne verrukkelijke dochter
Doka, een der lieftalligste meisjes die ik ooit in mijn leven heb ontmoet",
bekende Fredericq in zijn dagboek) . In april 1909 trouwde ze met de veel
oudere Zwitser Hans Christoffel (1865-1962), officier in het NederlandsIndisch leger, die zich rond de eeuwwisseling verdienstelijk gemaakt had bij
de ordehandhaving op het eiland Atjeh (Nederlands-Indië) . Fredericq reis1 27

de samen met Loveling naar Antwerpen om het trouwfeest bij te wonen .
Christoffel nam het volgende jaar om gezondheidsredenen ontslag en
leefde nog meer dan een halve eeuw. Zie dagboek P Fredericq, UBG hs .
3704, notities 1 november 1903, 28 maart 1909, 29 april 1909 en 28 april
1912 ; L. Hancke, Jan Van Rijswijck, Gent 1993, p . 133 .
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UBG hs .111/77
[Briefkaart, poststempels Gent en Merelbeke 3 juni 1913]
Gent 3 juni 13
Lieve Paul
Mijn kaart aan u was juist weg, toen de heer P kwam .
Mijn boeken zijn besteld 1 0 Nov. '12 en hij heeft mij verklaard,
dat hij 21 Mei ' 13 daarop heeft geantwoord!!
Dien brief kreeg ik niet .
Dus alles in orde .
Beste groete . Dank voor uw moeite .
206
UBG hs.111/77
[Briefkaart, poststempels Gent 22 en Merelbeke 23 juli 1913]
Gent 22 juli '13 .
Lieve Paul,
Tot hiertoe heb ik het "Volksbelang" van zaterdag laatst niet ontvangen (1) .
Ik vertrouw, dat het u allen goed gaat . Mijn beste groeten, vooral
aan mijn geliefde Veronique, van wie ik wel heel gaarn eenig nieuws
zou vernemen .
Virginie Loveling
(1) In Het Volksbelang van zaterdag 19 juli 1913 plaatste uitgever Ad .
Hoste twee grote advertenties voor de werken van de gezusters Loveling en
Cyriel Buysse . De lijst vermeldde ook Levensleer, "Een boekdeel, Eng. formaat, fr. 3 .50" .
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UBG hs .111/77
[Briefkaart, poststempels Gent 7 en Merelbeke 8 augustus 1913]
Gent 7 augustus '13 .
Lieve Paul,
Het zal u aangenaam zijn te vernemen, dat nicht Van Wonterghem
benoemd is tot Juffrouw "gezelnede", den hoogsten eerepost naast de
Grootjuffrouw van heel het Hof. Zij woont reeds in een huis, sedert
een paar dagen, no 187 . Ik zond haar een kaartje en ging heden in
persoon ; maar ze dineerde bij de Grootjuffrouw . Zij heeft een bijzonder costuum en mag niet meer uitgaan zonder een eerewacht :
bestaande uit een begijntje (1) . Beste groete .
Gaarne nieuws hebben van Nica .
(1) Emmanuel Comparé, de grootvader van Virginie Loveling en Paul
Fredericq, was gehuwd met Rosa-Marie Van Wonterghem uit Meigein
(Deinze) . Zo waren ze verre familie van de begijn Elodie Van Wonterghem
(1852-1919) . Deze was tot dan overste van 't convent Ter Bloemen in het
begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie in Gent . Door haar benoeming tot
"gezelnede" mocht ze in een apart huis wonen . De "gezelnede" was de bijzonderste helpster van de grootmeesteres en verving haar bij afwezigheid,
ziekte of ontslag. Zie E . Van Wonterghem aan V Loveling s .d . [eind april
l begin mei 1910] (UBG hs . 3427 A (141) ; J . Van de Casteele, De Virginie
Loveling-huldiging in 1912, p . 108 . "Nicht begijn" kwam later nog ter
sprake in Lovelings briefvan 12 juli 1916 (nr. 175) en Fredericgs brief van
26 december 1916 (nr. 185) .
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UBG hs . III/77
[Briefkaart, poststempel Gent 2 juni 1914
Gent 3 juni '14 .
Lieve Paul,
Gisterenavond in mijn haast en verlangen om u spoedig van dienst
te zijn, schreef ik uw adres verkeerd . Wellicht kreegt ge mijn kaart
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niet. Ik kan de hand niet leggen op mijn quitantie, ken dus den
naam van den steenkapper niet . Het atelier, klein weinig in 't oog
springend, is Antwerpschen Steenweg links, niet heel verre van het
kerkhof, als ge van Gent komt . Door het raam ziet ge grafmonumenten . Ik meen, dat er slechts een steenkapper langs dien kant
woont. Vraag of hij voor mij heeft gewerkt, zoo vergist ge u niet (1) .
beste groete .
(1) Op de Antwerpsesteenweg 81 in Sint-Amandsberg woonde toen de
steenkapper E . Paternotte (Dubbele wegwijzer der stad Gent, Gent 1914,
p . 665) . Virginie Loveling had bij deze man een nieuwe steen besteld voor
het graf van haar zus Rosalie, die op het Campo Santo begraven ligt .
Fredericq ging het grafpas in augustus 1915 bezoeken en vond de nieuwe
steen lelijk (dagboek P Fredericq, UBG hs . 3704, 5 augustus 1915) .
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UBG hs .111/77
[Briefkaart, poststempel Gent 28 januari 1920]
Gent 28 januari '20 .
6 uur des avonds .
Lieve Paul,
ik heb nu zes cahiertjes nagezien, heel traag . Bijzonder interessant .
Ge ziet, dat het portretten zijn, sommigen van denzelfden naam
gelijken op malkaar, ze leven voor het oog! Dank! Maar hoe durft ge
zoo iets elders toevertrouwen? Ik draag er goed zorg voor . En de eereteekens! Het Italiaansch is voor mij het schoonste - eigenaardigste .
Alle dagen zal ik er een zeker getal - schetsjas - bekijken ; want te veel
na elkander kan men niet met dezelfde belangstelling betrachten, als
men er oprecht van genieten wil . Tot binnen kort, hoop ik (1) .
VL .
(1) Om welke waardevolle cahiers, met portretten, eretekens en schetsjas,
het gaat, is ons niet bekend . Paul Fredericq werd ziek op 5 maart 1920 ; hij
overleed na een hartaanval op 31 maart . Hij werd 69 . Virginie Loveling
stierf op 1 december 1923 . Ze was 87 .
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Chronologisch overzicht
Van de briefwisseling Loveling-Fredericq bleven 209 documenten
bewaard . Daarvan is de grote helft geschreven door Virginie
Loveling (109), de kleine helft door Paul Fredericq (90) en de rest
door Rosalie Loveling (10) . In deze correspondentie kunnen we
enkele periodes onderscheiden .
- De eerste periode loopt van september 1 868 tot het najaar van
1880, toen Virginie Loveling van Nevele naar Gent verhuisde . De
reeks telt 83 stuks (nrs . 1-83) . In die "Nevelse" periode voerde
Rosalie Loveling aanvankelijk het woord (10 brieven), na haar overlijden in mei 1 875 nam Virginie de pen over (56 stuks) . Paul
Fredericq schreef uit de steden waar het leven hem bracht : eerst uit
Luik, dan uit Aarlen, vervolgens uit Gent (17 stuks) . Het onevenwicht tussen het aantal berichten laat vermoeden dat Virginie
Loveling heel wat correspondentie van Fredericq weggegooid heeft .
In een notitie van 12 februari 1906 bekende Loveling trouwens dat
ze veel briefwisseling uit de vorige jaren vernietigd had (UBG hs .
3426 H) . Het hoogtepunt van die eerste periode ligt duidelijk in
1875 (24 brieven), gevolgd door 1880 (13 stuks) en 1874 (12 stuks) .
- De tweede periode loopt van Lovelings verhuizing naar Gent in
het najaar van 1 880 tot de benoeming van Fredericq aan de Gentse
universiteit eind 1883 . Het gaat om 39 documenten (reeks 84-122) .
Er bleven tweemaal zoveel bijdragen van Loveling uit Gent (26) als
van Fredericq uit Luik (13) bewaard. Hier ligt het hoogtepunt in
1881 (18 stuks) en 1882 (11 stuks) .
- Zodra beiden in Gent woonden, was er minder behoefte aan
schriftelijk contact (dit wordt zelfs vermeld in kaart 151) . Het meest
merkwaardige aan de periode 1885-1910 is dat van de 48 documenten uit deze kwarteeuw (reeks 123-165, plus de aanvullingen
188-191) er 46 van de hand van Fredericq zijn en slechts 2 kaartjes
door Loveling geschreven werden (nr. 189 en 192) . Uit Fredericgs
antwoorden (bv. 150 en 151) weten we nochtans dat Loveling hem
in die jaren schreef. Blijkbaar heeft Fredericq een deel van zijn correspondentie vernietigd, verloren of weggegeven . De jaren 1 890 en
1891 (met 7 resp . 6 stuks) waren de drukste . Voor de meeste jaren
hebben we niets of slechts een paar stuks .
- Uit de jaren 1911-1915 is er opnieuw post van Loveling
bewaard . We hebben 20 documenten (de reeksen 166-168 en 193131

208) en dat heeft vooral te maken met de huldiging van Loveling in
1912 . Fredericq beheerst met 8 stuks de eerste helft ; hij verstuurde
ze meestal uit zijn buitenverblijf in Merelbeke . Loveling schreef hem
12 keer uit Gent, vooral in de tweede helft .
- Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Fredericq weggevoerd naar
Duitsland . Het postverkeer was moeilijk. Toch vonden we 18 stuks
(reeks 170-187) . Loveling verstuurde 12 berichten, op een na allemaal uit Gent ; Fredericq antwoordde 6 maal uit Jena .
- Ten slotte beschikken we over 1 Gentse brief van Loveling uit
1920 (nr. 209) .

Afkortingen
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VIRGINIE LOVELING : "SOPHIE"
Een geannoteerde uitgave van de correspondentie
door
Sylvie Engels

DEEL I : INLEIDING
In de Gentse Universiteitsbibliotheek berust een omvangrijke
briefwisseling van Virginie Loveling. Deze schrijfster heeft een niet
te onderschatten rol gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse
literatuur in de 19e eeuw en was ook een schakel in de ontwikkeling
van het Vlaamse volk . In een ongedateerd artikel in het Onderwijzersblad, n .a .v. de toekenning van de vijfjaarlijkse staatsprijs
voor Nederlandse letterkunde aan Virginie Loveling in 1895, vat
J . Lefevre de waarde van Virginie Loveling samen :
Waarom hebben wij Virginie Loveling gevierd?
Omdat zij, alleenstaande vrouw, met ernsthaftigen wil medearbeidt
aan dat reuzenwerk : een ingedommeld, versuft volk, dat geen
betrouwen meer had in eigen kracht en eigen toekomstglans, weer
wakker te schudden en heffen in het licht van den dageraad der

nieuwe tijden .'
Hoewel in diverse recente publicaties aandacht werd gevraagd voor
de schrijfster, is nog veel materiaal onbekend gebleven voor een
groot publiek, onder meer een interessante briefwisseling .
Virginie Loveling heeft gedurende haar hele leven zorgvuldig
brieven en recensies verzameld . De briefwisseling, niet chronologisch maar per thema geordend, beslaat zestien boeken . Om een
beter zicht te krijgen op het zeer omvangrijk materiaal raadpleegden
we de inventarisatie van de briefwisseling van Virginie Loveling
door Els Demey 2 . Een deel van de briefwisseling werd in de voor(1) HS 3426 PI 51 .
(2) Els DEMEY, Virginie Loveling (1836-1923) . Inventarisatie van de briefwisseling,
onuitgegeven licentieverhandeling, Gent, 1978 .
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bije jaren geannoteerd uitgegeven door Antonin van Elslander en
Anne Marie Musschoot . In 1985 publiceerden ze de brieven van
Cyriel Buysse aan Virginie Loveling in de Mededelingen van het
Cyriel Buysse Genootschap. In 1993 en 1994 volgde de correspondentie van de gezusters Loveling met Paul Fredericq. Een aanvulling
hierop wordt verzorgd door Daniël Vanacker in deze aflevering van
de Mededelingen.
Hierna volgt dan een editie van de briefwisseling rond Virginie
Lovelings roman Sophie, bewaard in het handschrift 3426, boek P,
waarin ook krantenknipsels te vinden zijn . We laten de editie voorafgaan door een schets van het leven en het werk van Virginie Loveling, waarin een synthese wordt gegeven van de voorhanden studies .
Omdat de roman Sophie zich in één van de woeligste periodes uit
onze geschiedenis afspeelt, de schoolstrijd, gaan we ook dieper in op
de historische en politieke context . In 1987 verscheen in de Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap een uitvoerige historische
studie van de hand van Daniël Vanacker "Virginie Loveling en de
schoolstrijd", waaruit we belangrijke informatie konden putten .
Voor de bespreking van Sophie bleek de correspondentie een rijke
en nuttige bron om meer te weten te komen over bijvoorbeeld de
receptie en de vertalingspogingen van de roman . Bij het lezen van de
brieven en de recensies, moeten we er natuurlijk rekening mee
houden dat alleen die brieven en krantenknipsels bewaard zijn, die
Virginie Loveling wilde bewaren . Dit neemt echter niet weg dat ze
interessante informatie bevatten . De brieven en briefkaarten werden
chronologisch geordend, behalve in de twee gevallen waar een brief
Virginie Loveling bereikt heeft via een tussenpersoon . Daar hebben
we eerst de (reeds eerder gepubliceerde) brief van de tussenpersoon
geïnventariseerd en daarna die van de correspondent afgedrukt .
Boven de brief links wordt tussen ronde haken de vindplaats in het
HS 3426 P vermeld . Nadat we eerst een letterlijke transcriptie hadden gemaakt van het handschrift, zijn we om de leesbaarheid te vergroten gaan ingrijpen in de basistekst . We hebben geprobeerd om
alle verschrijvingen en duidelijke fouten tegen de grammaticale
regels van rond 1885 te verbeteren . Die correcties hebben we aangeduid met vierkante haken . Binnen die vierkante haken staan dus
ofwel correcties die de foutieve vormen vervangen, ofwel de foutieve
vormen zelf. De brieven van Paul Fredericq en Cyriel Buysse
die reeds werden gepubliceerd door A . van Elslander en A .M .
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Musschoot zijn hier niet opnieuw afgedrukt . We volstaan met een
verwijzing naar hun editie .

1 . Leven en werk van Virginie Loveling
Virginie Loveling werd op 17 mei 1 836 geboren te Nevele . Ze was
de jongste dochter van Herman Anton Loveling (1806-1846) en
Marie Comparé (1791-1879). Samen met haar zus Rosalie (18341875) zou ze de literatuurgeschiedenis ingaan als de 'Nevelse
Nachtegalen' : Hun oudste zus Pauline (1832-1909) werd de moeder
van Cyriel Buysse (1859-1932) . Hun vader, Herman Anton
Loveling, was een Noord-Duitser uit Papenburg die door de graafwerken aan het Schipdonckkannaal in Nevele was terechtgekomen .
Daar werd hij griffier op het Vredegerecht nadat hij met de weduwe
Marie Comparé in het huwelijk getreden was . Uit haar eerste
huwelijk met Jacques Fredericq (1778-1824) had Marie Comparé
vier zonen en drie dochters . Ook van hen en hun nageslacht zijn er
enkele namen de geschiedenis ingegaan . Louis-Auguste Fredericq
(1818-1853) werd de vader van Albert Fredericq (1847-1911), die
als politicus een rol speelde in de Vlaamse Beweging . Een andere
zoon van Marie Comparé, Cesar Fredericq (1817-1887), was een
zeer sociaal ingesteld arts en progressief liberaal politicus die rond
zich een kring van intellectuelen vormde . Die kring zou een rol spelen in de geestelijke ontwikkeling van Virginie en Rosalie Loveling .
Cesar Fredericq werd de vader van onder andere Paul (1850-1920),
Leon (1851-1935) en Simon Fredericq (1857-1934) .
Eén van de twee dochters van Marie Comparé, Sophie (1819189S), publiceerde enkele verhalen en novellen in diverse literaire
tijdschriften . Haar enige zoon, Julius Mac Leod (1857-1934), werd
later beroemd als wetenschapsman en als groot Vlaams voorvechter.
Moeder en grootmoeder van hen allen was dus Marie Comparé .
Zij was vrijzinnig-liberaal opgevoed en haar uitzonderlijke geleerdheid en belezenheid hebben waarschijnlijk een belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling van haar nageslacht . Ze had een liefde
voor Vader Cats, voor achttiende-eeuwse en vroeg negentiendeeeuwse Franse literatuur en waagde zich zelfs aan het schrijven van
Nederlands proza. Ondanks haar vrijzinnige opvoeding heeft ze haar
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kinderen katholiek opgebracht . De familiale vrijzinnigheid was nog
niet tot onkerkelijkheid geëvolueerd .
Hoewel Rosalie en Virginie amper twaalf en tien jaar oud waren
toen hun vader stierf werden ze toch door hem beïnvloed . Hij was
een beschaafd man die vele talen kende en die veel Nederlandse literatuur en de voornaamste vreemde literaturen las en verzamelde in
zijn huisbibliotheek . Hij leerde hen Duits en zijn huisbibliotheek
zou later, na hun verblijf in Gent, een grote rol spelen in de zelfstudie van Rosalie en Virginie Loveling .
Intusschen hadden wij in de bibliotheek van papa alle mogelijke
woordenboeken en spraakkunsten gevonden en ons zeer vlijtig op
de studie der talen toegelegd . Alzoo bestudeerden wij grondig het
Hoogduitsch, dat we reeds kenden, het Engelsch, het Italiaansch en
Spaansch, de Scandinaafse talen, - tenminste twee dezer : het
Deensch en het Zweedsch . Als wij alleen waren, Rosalie en ik[,]
spraken wij altijd eene vreemde taal, alle dagen een andere[,] om de
beurt Fransch, Duitsch, Engelsch en Italiaansch ; zonder uitzondering gedurende jaren, ontmoetten wij een uitdrukking die wij niet
konden weergeven, dan onthielden wij ze - dat was op onze lange
wandelingen - om ze thuis op te zoeken . Enkel na het avondmaal
veroorloofden wij ons de weelde Vlaams te spreken . 3
Ze werden in het Nederlands opgevoed en in hun kindertijd verslonden ze Th . van Ryswycks Eigenaardige Verhalen, Consciences
Leeuw van Vlaanderen, J .E Willems' bewerking van de Reynaert en
vooral Ledegancks Bloemen mijner lente.
Een voluum van Ledeganck "Bloemen mijner Lente" is letterlijk versleten door het omslaan der blaadjes - ik heb het nog in mijn bezit .
Wanneer iets bij ons een groot verlangen opwekte zeiden wij aan
elkander : "Wat zoudt gij liever hebben : dat te krijgen - of te mogen
doen - of Ledeganck te zien?" 4
In Nevele kregen de gezusters Loveling met enkele andere gegoede
meisjes uit het dorp privé-onderwijs . Voor Virginie hebben die
lessen niet lang geduurd . Ze was enkele jaren jonger dan de anderen

(3) Antonin VAN ELSLANDER, De "Biografie" van Virginie Loveling, Gent, 1963, p . 21 .
(4) Antonin VAN ELSLANDER, De "Biografie" van Virginie Loveling, p. 12 .
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en na een paar weken oordeelde de onderwijzer dat ze niet kon
meekomen met de rest .
Mij gansch alleen les te geven viel in niemands plan . De lessen werden eenvoudig voor mij afgeschaft en ik had niets meer te doen . Ik
leerde in dat tijdstip de schrikkelijkste verveling kennen en had ondanks mijn jonge jaren - het vol, schoon onberedeneerd besef van
tijdverlies en machteloosheid tegenover het noodlot . Daarbij kwam
dat Rosalie, van welke ik onafscheidbaar had geleefd[,] zich allengs
van mij verwijderde . 5
In de zomer van 1 846 stierf Herman Anton Loveling. Toen in de
jaren 1980 ontdekt werd dat Herman Anton Loveling zelfmoord
gepleegd had, werd geopperd dat dit ook een verklaring kan bieden
voor de opvallende plaats van de doodsgedachte in het oeuvre van
Virginie en Rosalie Loveling . We kunnen er bijna zeker van uitgaan
dat de zelfmoord van haar man wel de reden was waarom Marie
Comparé met haar kinderen in Gent ging wonen . Ze trokken in bij
haar zoon Cesar Fredericq, die daar dokter was . Zoals hierboven al
vermeld, was het huis van Cesar het middelpunt van intellectueel
.H . Moke, Emile de
verkeer. Francois Huet, Gustaaf Gallier, H .P
Laveleye en Jean Stecher kwamen er regelmatig samen . Toen in 1848
door hen de plannen werden opgevat om een nieuw liberaal-democratisch dagblad op te starten en ze niet onmiddellijk een geschikte
naam vonden, hielp Rosalie hen uit de nood . Door haar toedoen
werd de krant De Broedermin genoemd .
Het was ook ten huize Cesar Fredericq dat Virginie Loveling voor
het eerst in haar leven echt les kreeg . Ze was toen dertien jaar . De
vrouw van Cesar Fredericq, Bathilde Huet, was de zus van de Franse
filosoof Francois Huet en was een gediplomeerde onderwijzeres .
Alhoewel ze Vlaamsgezind waren, werd er bijna voortdurend Frans
gesproken . Rosalie en Virginie waren katholiek opgevoed en die
katholieke opvoeding werd in Gent voortgezet want de Gentse
Kring was voor politieke vrijheid, godsdienstige verdraagzaamheid
en sociale gelijkheid .
Pas nadat ze terug bij hun moeder waren gaan wonen in 1 852 verwijderden ze zich, onder invloed van hun eigen bevindingen met de

(5) Antonin VAN ELSLANDER, De "Biografie" van Virginie Loveling, p . 13 .
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Kerk en alles wat ze in Gent gehoord hadden, steeds verder in de
richting van vrijzinnigheid . Toch bleven ze in Nevele naar de kerk
gaan, wellicht durfden ze de confrontatie met de klerikale macht niet
aan . In een brief aan Paul Fredericq van 1 0 februari 1876, waaruit
Vanacker6 ook citeert, drukte Virginie Loveling haar angst uit om in
Nevele het Gentse dagblad, La Flandre Liberale, te ontvangen:
Dezen morgen heb ik de Flandre teruggezonden, zooals ik u geschreven
had . De manier waarop ik het gedaan heb is niet zeer beleefd ; maar het
is nu te laat . Indien het bij A . Gallier ter sprake kwam, gelief hem in
mijnen naam te zeggen, dat wij hier onder groot moreel bedwang staan
om regelmatig de Flandre te durven ontvangen, wij krijgen ze van
Onkel Charles later en met zekere voorzorgen, echter verwacht ik den
deken alle dagen .'
Ze probeerden hun stadsleven verder te zetten in het dorp en gingen
zo vaak mogelijk naar Gent om voordrachten van de Société littéraire bij te wonen . In 1 863 misten ze bijvoorbeeld geen enkele zitting van het Wetenschappelijk Internationaal Congres dat in Gent
gehouden werd .
Al heel jong gaven Virginie en Rosalie Loveling blijk van letterkundig talent . Toen ze acht en tien jaar waren begonnen ze al berijmde verhaaltjes te schrijven over kleine voorvalletjes in hun
omgeving. In 1851 schreef Virginie haar eerste gedicht, "Moeders
Kruiskeu" . Ook Rosalie schreef gedichten en vanaf 1 856 verschenen
hun gedichten in het Letterkundigjaarboekje van Vader Rens dat in
Gent werd uitgegeven . Vanaf 1 865 gingen de gezusters zich toeleggen op proza . In die periode vertaalden ze veel van de Platduitse
auteur Klaus Groth .
In 1 870 werd hun poëzie voor het eerst gebundeld . De bundel
werd in Groningen uitgegeven met een voorrede van L . Leopold,
medewerker aan het Nederlandse periodiek De Toekomst. Daarna
schreven ze nog nauwelijks gedichten .

(6) Daniël VANACKER , "Virginie Loveling en de schoolstrijd", Mededelingen van het
Cyriel Buysse Genootschap III, Gent, 1987, p . 97 .
(7) Antonin VAN ELSLANDER en Anne Marie MUSSCHOOT, "Correspondentie van
de gezusters Loveling: brieven van en aan Paul Fredericq", Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap IX, Gent, 1993, p . 148 .
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In 1871 bezocht de strenge Nederlandse criticus van De Gids,
Potgieter, Nevele en uit het volgende citaat uit een brief van
Potgieter aan Buskeu Huet, blijkt dat hij, doorgaans niet zo welwillend tegenover Zuid-Nederlandse literatuur$, getroffen was door hun
gedichten :
Den volgenden dag maakten wij ten hunnen huize kennis met de
juffrouwen Loveling, voor wier versjes ik de halve nieuwere
Vlaamsche litteratuur cadeau doe . 9
In 1 874 verscheen bij Ad . Hoste te Gent de eerste bundel novellen
van de gezusters Loveling onder de titel Novellen met een voorwoord
van Professor J .F.J . Herenrans . Een van de novellen had men al kunnen lezen in het tijdschrift Het Nederlandsch Museum. De novellen
waren vernieuwend voor hun tijd doordat ze bondiger waren en een
rechte verhaallijn vertoonden . Geen ellenlange inleidingen, bespiegelingen, beschrijvingen en karakterontledingen meer zoals bij onder
andere Conscience, Van Lennep, Mevr. Bosboom-Toussaint .'° Zo nu
en dan durfden de gezusters Loveling er wel een korte moraliserende
reflectie in lassen .
Op 4 mei 1 875 stierf Rosalie na een lange ziekte . In februari had
ze nog een novelle geschreven. Bijna veertig jaar hadden de gezusters
een parallel leven geleid . Hoewel hun werk goed op elkaar leek werkten ze altijd apart . Ze duidden telkens goed aan wie wat geschreven
had . Rosalie was verantwoordelijk voor de meest sombere gedichten
en verhalen, hoewel ze volgens Basse" de vrolijkste van de twee was
in gezelschap . Nog in 1 875 bundelde Virginie de resterende novellen
van Rosalie in Nieuwe Novellen, waaraan ze één eigen novelle
toevoegde . In 1 876 verschenen er van de hand van Virginie Loveling
verscheidene satirische bijdragen over het katholicisme in La Flandre
Liberale.

(8) Anne Marie MUSSCHOOT, "Noord en Zuid en de nieuwe, geestelijke kunst
van 1890 : `Vermenging op voet van gelijkheid' (A. Verwey)" in Op voet van gelijkheid
Gent, 1994, p. 19 .
(9) Maurits BASSE, Het aandeel van de vrouw in de Nederlandsche letterkunde, IIe deel,
Gent, 1921, p. 79 .
(10) Maurits BASSE, Het aandeel van de vrouw in de Nederlandsche letterkunde,
p . 101-102.
(11) Maurits BASSE, Het aandeel van de vrouw in de Nederlandsche letterkunde,
p. 114-115 .
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In 1 877 schreef Virginie Loveling haar eerste roman, In Onze
Vlaamsche Gewesten, die ze uitgaf onder een pseudoniem, W .G .E .
Walter, omdat ze de reacties van de geestelijkheid vreesde . In In
Onze Vlaamsche Gewesten gaf ze namelijk een vrijzinnig maar
realistisch beeld van de politieke invloed van de clerus op het plattelandsleven .
Eind 1 879 stierf Marie Comparé en in een brief van acht februari
1 880 aan Paul en Leon Fredericq liet Virginie Loveling weten dat ze
Nevele zou verlaten .
Ik schik hier niet te blijven en mij in Gent een klein huis te huren .
Ik heb hier nochtans zoo gaarn gewoond! Doch nu ik alleen overblijf, vertrek ik liever. Dit zal echter niet dadelijk zijn.
Ik zal veel tijd over hebben en zou dien gaarn nuttig overbrengen .
Daarenboven, het ware mij zeer aangenaam iets te kunnen voortbrengen om het krempieren niet te moeten doen . Eene vrouw kan,
buiten het eigenslijk vak van het onderwijs, maar moeilijk in haar
onderhoud voorzien, dat weet ik ; doch ik denk, dat ik, die er maar
bij zou moeten winnen om den welstand, waaraan ik gewoon ben,
te behouden, dat licht zou kunnen . Daarom zou ik van stonden aan
naar bezigheid willen uitzien, bij voorbeeld : eene correspondencie
van eenen Noord-Nederlandschen of anderen journal ondernemen ;
résumés of vertalingen van ernstige werken uit eene vreemde taal in
het Fransch zelfs onder toezicht van iemand maken . 12
In oktober 1 880 nam Virginie Loveling haar intrek in een huurwoning in Gent in afwachting dat haar eigen huis af was . Pas toen
ze uit Nevele weg was, besliste ze de ware identiteit van W.G .E .
Walter te onthullen . Toen Loveling in 1 880 In Onze Vlaamsche
Gewesten instuurde voor de Vijfjaarlijkse Prijs voor Nederlandse
Letterkunde voor de periode 1875-1880, werd het pas in ruimere
kring bekend dat zij W.G .E . Walter was . Daniël Vanacker 13 citeert
uit het juryverslag :
[het boek] dat bij zijne verschijning, wegens de treffende schildering
der voorgestelde feiten, een zoo grooten bijval genoot en ieders aan-

(12) Antonin VAN ELSLANDER en Anne Marie MUSSCHOOT, "Correspondentie van
de gezusters Loveling : brieven van en aan Paul Fredericq", Med. CB . Gen. X, Gent, 1994,
p. 41-42 .
(13) Daniël VANACKER, Virginie Loveling en de schoolstrijch p . 116 .
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dacht wekte, kan evenwel, door zijn eigenlijke letterwaarde, niet op
de hoogte der andere schriften dier begaafde vrouwen gesteld worden .
De jury verkoos De Nieuwe Novellen van Rosalie en Virginie te
nomineren maar hun bundel moest uiteindelijk het onderspit delven
tegen Pol de Mont . De Vlaams-liberalen waren misnoegd en de
Antwerpse loge Les Elèves de Thémis schonk haar een gouden pen
uit waardering van haar werk . Ook het Willemsfonds wou niet
achterblijven, op 29 oktober 1 882 huldigde het Virginie Loveling en
bood haar een banket en een borstbeeld van Eugeen Vander Linden
aan .
Door de drukte die het overlijden van haar moeder en haar verhuis
meegebracht hadden duurde het tot 1881 voor ze nog iets schreef.
In de volgende jaren zou ze Nederlandse uitgaven recenseren in het
Atheneum Beige, kritieken schrijven in het Tijdschrift van het
Willemsfonds en ook in het Handre Libérale zouden er enkele artikels
van haar hand verschijnen . Vanaf 1 895 werkte Virginie Loveling ook
mee aan Voikskunde, het folkloristische tijdschrift dat onder de
redactie van Pol de Mont en A . de Cock in Gent en Deventer uitgegeven werd tussen 1887 en 1914 . Ze publiceerde ook in NoordNederlandse periodieken zoals Nederland, Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift, Eigen Haard, Het Leeskabinet en Groot-Nederland.
Tussen 1882 en 1885 schreef Virginie Loveling een reeks kinderverhalen waarvoor ze de prijs De Keyn kreeg van de Koninklijke
Academie van België . Op 16 augustus 1 884 was zij klaar met haar
langste werk, Sophie, dat in 1 885 verscheen bij Ad. Hoste . Het was
haar tweede, en laatste, politieke roman waarin ze een schets gaf van
het plattelandsleven tijdens de schoolstrijd. De katholieken waren
heel misnoegd en zouden dat nog lange tijd blijven . Toen in de jaren
dertig Eugeen de Bock het proza van Virginie Loveling liet herdrukken, werd hij gewaarschuwd Sophie uit het verzameld werk te
weren als hij wou dat het verzameld werk in de katholieke bibliotheken opgenomen werd .
Na de publicatie van Sophie ging Virginie Loveling op reis naar
Zuid-Frankrijk en Italië . De novelle Een winter in het Zuiderland in
1 890 uitgegeven, is grotendeels op die reis gebaseerd . Virginie
Loveling heeft haar hele leven lang gereisd, naar Nederland,
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Scandinavië, Spanje, Italië en op
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hoge leeftijd nog naar Australië . Sporen van die reizen vinden we in
novellen en schetsen die in verschillende tijdschriften en bundels
versprei zijn .
In 1 888 beëindigde Virginie Loveling Een Dure Eed, dat vier jaar
later uitgegeven werd door H . Engelcke te Gent . Deze roman wordt
door velen als haar beste roman beschouwd . Hij werd dan ook met
de vijfjaarlijkse prijs voor Nederlandse Letterkunde voor de periode
1889-1894 bekroond . Dan duurde het bijna tien jaar vooraleer
Virginie Loveling, volgens Basse, weer een roman schreef die zich
enigszins kon meten met Een Dure Eed, namelijk De Twistappel. In
de periode daartussen hadden haar Idonia 14 , Eene Idylle 15 , De Bruid
des Heeren 16 , Mijnheer Connehaye'' en haar aandeel in Levensleer 18 ,
voor bijval gezorgd . Ze haalden echter niet het niveau van Lovelings
grote romans Sophie en Een Dure Eed, omdat ze zich in een veel
engere gedachtenkring bewogen.
In 1 898 schreef Virginie Loveling De Twistappel. Een jaar later
bracht ze een heel aantal wijzigingen aan . In 1901 herzag ze de
roman een tweede maal voor hij in 1904 werd uitgegeven in
Antwerpen en Rotterdam . Het is een ernstig en suggestief boek
waarin de auteur het aandurfde om het probleem van kinderloosheid
aan te pakken . In tegenstelling tot Sophie en Een Dure Eech laat De
Twistappel een wrange smaak na omdat iedereen het slachtoffer werd
van het noodlot . Omdat Virginie Loveling in 1898 nog een pessimistische novelle schreef, Meesterschap, spreekt Basse van het aanbreken van een "zwarte tijd" voor Loveling. Ook haar volgende
romans Het Lot der Kinderen', Erfelijk belaste" en Een Revolverschot 21

(14) Voltooid in 1889, verscheen in 1891 het eerst in Eigen Haard, dan in boekvorm bij
Tjeenk Willink te Haarlem .
(15) Geschreven in 1890 ; verscheen in 1893 eerst in De Gids; in hetzelfde jaar werd het
als boek uitgegeven te Amsterdam bij uitgeverij Veen .
(16) Voltooid in 1891 ; verscheen voor het eerst in 1895 te Amsterdam bij Elsevier .
(17) Voltooid in 1892 ; verscheen het eerst in Eigen Haardvan 1894 ; een jaar later verscheen het in boekvorm te Amsterdam bij uitgeverij Veen .
(18) In 1906 geschreven door Virginie Loveling samen met haar neef Cyriel Buysse ; onder
pseudoniem Louis Bonheyden verschenen in Groot Nederland in 1907 . In 1912 onder hun
eigen naam uitgegeven naar aanleidin g van de grote Loveling-viering .
(19) Begonnen in oktober 1899, voltooid in 1900 . Verscheen eerst in Eigen Haarden later,
in 1906, als boek bij De Seyn-Verhougstraete .
(20) Geschreven tussen 14 november 1902 en 1 augustus 1903 . Verscheen eerst in De
Gids in 1905 en later, in 1906, in boekvorm bij Brusse te Rotterdam
(21) Voltooid in 1905 maar jaren tevoren begonnen . Zes jaar later, in 191 l, werd het uitgegeven in Utrecht en Antwerpen .
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geven ons die indruk . Loveling evolueerde steeds meer in de richting
van het naturalisme . In alle drie romans speelt erfelijkheid een noodlottige rol, wat de romans, samen met de realistische manier van
voorstellen van rampzalige toestanden en slechte mensen, heel
somber maakt.
Op 28 april 1912 werd de schrijfster, die toen nog net geen 76 jaar
oud was, in Gent groots gevierd . De huldiging werd op vraag van
Virginie Loveling zelf buiten de politiek om gehouden . Dit blijkt uit
een brief van Cyriel Buysse aan zijn tante, die gedeeltelijk afgedrukt
werd door J . van de Casteele in Confrontaties met Virginie Loveling 22:
Nevele, dinsdagavond . Lieve Tante . Wees maar gerust, ik zal er geen
politiek bij te pas brengen . Daar staan wij immers boven .
In het beschermcomité waren de verschillende strekkingen vertegenwoordigd . Dit was waarschijnlijk alleen mogelijk omdat er
enkele voorwaarden waren ingewilligd . J . van de Casteele merkt op
dat in een omzendbrief van het comité In Onze Vlaamsche Gewesten
en Sophie ontbraken op het lijstje van Lovelings oeuvre en dat in de
optocht deze twee politieke romans niet werden voorgesteld . Maar
dit kon het feest voor de meesten niet bederven, alleen de Gentsche
Onderwijzersbond onthield zich bij de viering.
Nadat een grote stoet voor haar woning gepasseerd was met vaandels en muziek, liet Virginie Loveling zich in open koets naar het
Stadhuis en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg rijden . Haar werd
een marmeren borstbeeld aangeboden dat vervaardigd was door
Karel de Cock . Op die dag werd ze bevorderd tot officier in de
Leopoldsorde en ontving ze het ridderkruis van de OranjeNassauorde . Aan de aanwezigen werd Levensleer geschonken, dat ze
samen met Cyriel Buysse geschreven had in 1906 .
Gedurende de Eerste Wereldoorlog hield Virginie Loveling een
dagboek bij waaruit blijkt dat ze de gebeurtenissen op de voet
volgde . Hoewel ze het dagboek schreef met het oog op een uitgave
werd slechts een klein gedeelte ervan gepubliceerd in Dietsche
Warande en Belfort en De Vlaamse Gids.

(22) Jozef VAN DE CASTEELE, "Confrontaties met Virginie Loveling", Monografieën
van de Heemkundige Kring "Het Land van Nevele'; 1974, p . 35 .
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Uit Drie Vlaamsche Realisten van L. Baekelmans 23 blijkt dat
Virginie Loveling op dat moment één van de meest gelezen Vlaamse
schrijvers was . Hij schreef dat ze zo veel gelezen werd omdat de lezers zich verwant voelden met de schrijfster en wat ze schreef. Ook
Basse 24 getuigt van een studie die aantoonde dat in 1912 de werken
van de gezuster Loveling, naast die van Conscience en Tony
Bergmann, een ereplaats bekleedden onder de meest gevraagde
boeken in de volksbibliotheken van het Willemsfonds .
In 1919 werd Virginie Loveling briefwisselend lid van de Vlaamse
Academie . Toen ze een jaar later het Kruis van Commandeur in de
Kroonorde ontving, vertoonden zich de eerste tekens van een
ruggenmergontsteking . De pijn nam steeds toe tot ze helemaal verlamd raakte . Ze zonderde zich meer en meer van de wereld af maar
toch bleef ze de wereld observeren en schrijven . In hetzelfde jaar,
1920, werd de novelle Bina, voltooid in 1909 en uitgegeven in 1915
te Amersfoort, bekroond met de August Beernaertprijs voor de periode 1914-1915 .
In 1923 verscheen nog een schets van haar hand in Groot
Nederland, "Wat zei die Blik?" maar toen ze op 1 december 1923
stierf had ze al maanden haar bed niet meer verlaten . Uit de citaten
uit Virginie Lovelings testament die M . Galle 2 aanhaalt blijkt dat
Virginie Loveling trouw gebleven was aan haar principes, hoewel ze
in haar latere werken een mildere houding had aangenomen tegenover het katholicisme . Op 22 augustus 1922 had ze in haar testament geschreven :
S

Daar de omstandigheden mij dwingen de hulp eener non in te
roepen, acht ik het geraden nogmaals te verklaren, dat wat er ook bij
mijn sterfbed gebeure, ik met geen welkdanige ceremonie van godsdienst wil begraven worden .
Uit een brief aan Cyriel Buysse van 25 december 1922, ook geciteerd
door Galle, blijkt dat de samenwerking met de non niet ging :

(23) Lode BAEKELMANS, Drie Vlaamse Realisten, Antwerpen, 1918, p . 62.
(24) Maurits BASSE, Het aandeel van de vrouw in de Nederlandsche letterkunde, p . 220 .
(25) Marc GALLE, "Virginie Loveling, Klauwaard en Geus", Nieuw Vlaams Tijdschrift,
XVIII, nr. 7, 1965, p . 627-628 .
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Met mij gaat het hoe langer hoe slechter. Een groote troost is al de
mij omringende liefde van u allen . Ook heb ik nu een heel brave
verpleegster, na de stoute harpijen van die nonnen .
Ook over de taal waarin de rouwbrieven opgesteld moesten worden
was ze heel strikt : er mochten alleen Nederlandse brieven verstuurd
worden . Op haar begrafenis, waarop veel prominenten aanwezig
waren, sprak Prof. J . Vercoullie in zijn lijkrede zijn waardering uit
over Virginie Loveling :
Gedurende een lang en vruchtbaar leven heeft zij met ongeevenaarde gaven en een rusteloze bedrijvigheid gewerkt voor het
doel van beide instellingen : de Vlaamsche letterkunst en de
Vlaamsche volksbeschaving .
Na haar dood nam de populariteit van Virginie Loveling geleidelijk
aan af. Aanvankelijk kenden nog velen de gedichtjes van de gezusters
Loveling maar nu zijn die, en hun andere werken, uit bijna alle
bloemlezingen en bibliotheken verdwenen . Als Rosalie en Virginie
Loveling dan al vermeld worden in de recentste studies van de
Vlaamse literatuur, zoals Weisgerber en Rutten, dan is dat alleen in
relatie tot anderen, zegt L . Stynen . 2ó
Toch kende een bloemlezing met gedichten van Rosalie en
Virginie Loveling, Niets is ons onbeduidend 27 in de jaren 1970 drie
drukken in vijf jaar tijd en toen in 1983 Een revolverschot heruitgegeven werd, vinden we nog heel wat lofvoor Loveling, ondanks de
hertaling van Karel Jonckheere . M . Reynebeau schrijft:
De waarde van hun eigen werk - poëzie, proza, essays, vooral dan
wat Virginie betreft, die het langst leefde van de twee - wordt daarbij te vaak als slechts literair-historisch gekwalificeerd, zonder
intrinsieke waarde voor de hedendaagse lezer .
Dat is jammer, omdat ze vrij interessant werk hebben geschreven . 28

(26) Ludo STYNEN, "Virginie Loveling . Een schakel in de geestelijke ontwikkeling van
ons volk" in Kruispunt, Jaarg . 37, nr. 166, september 1996, p . 197-198 .
(27) Niets is ons onbeduidend verzameld en ingeleid door Antonin van Elslander, Hasselt,
Heideland-Orbis, 1973 ; 1975 2 ; 1978; (Poëtisch Erfdeel der Nederlanden, P 82) .
(28) Marc REYNEBEAU, "Op zoek naar de nooduitgang . Virginie Loveling heruitgegeven" in KNACK, 13 juli 1983, p . 107 .
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In de recentste studie over Virginie Loveling gaat Stynen, hierboven
al vermeld, terug naar het waardeoordeel van Karel Van de Woestijnti
over Virginie Loveling . Hij had geschreven dat schoonheid voortbrengen het doel was van Loveling en dat ze die schoonheid heeft
aangewend voor een maatschappelijk ideaal .
Dat maakt haar tot een schakel in de geestelijke ontwikkeling van
ons volk. En dat is een zeldzaam voorrecht. 29
Haar oeuvre, haar persoonlijkheid, haar strijd voor haar moedertaal
en maatschappelijke vooruitgang hebben ervoor gezorgd dat we haar
nog altijd als een grote vrouw kunnen beschouwen, die eigenlijk
meer waardering verdient dan ze de laatste decennia gekregen heeft .

2 . Politieke achtergrond van "Sophie" : de schoolstrijd
Om Sophie beter te begrijpen, moeten we kort de tijdgeest schetsen
waarin Virginie Loveling leefde en werkte . Toen Virginie Loveling
tussen 1 februari 1 884 en 16 augustus 1 884 schreef, liep de schoolstrijd op zijn laatste benen maar de gevolgen ervan zouden zich nog
lange tijd laten voelen . In wat volgt gaan we na hoe het tot de
schoolstrijd is kunnen komen en wat die strijd inhield .
Daarom moeten we teruggaan tot de periode 1815-1830, toen
Noord en Zuid het Koninkrijk der Nederlanden vormden dat bestuurd werd door Willem I . In die periode werd er neutraal,
kosteloos onderwijs ingericht waarop de staat toezicht hield . Bij de
onafhankelijkheid in 1 830 waren er meer dan 4000 staatsscholen in
België, maar de nieuwe Belgische grondwet, waarin stond dat onderwijs vrij moest zijn, veranderde deze stituatie . Men concludeerde
daaruit dat iedereen die dat wou een school kon openen zonder
toestemming te moeten vragen of zonder bewijzen van bekwaamheid te moeten geven . Dit zette de geestelijkheid aan om massaal
privéscholen op te richten . Vele gemeentescholen werden gesloten .
De normaalschool in Lier, die opgericht was onder Willem I en
onder staatstoezicht stond, werd afgeschaft . In de plaats van staats-

(29) Karel VAN DE WOESTIJNE, "Virginie Loveling (17-5-1836 - 1-12-1923)" in De
Schroeflijn II Opstellen over literaire kunst, 1928, Verzameld Werk, IV, Brussel, 1949, p . 567 .
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normaalscholen stichtten de bisschoppen in twaalf jaar tijd zeven
normaalscholen, die onder hun toezicht kwamen te staan, om de
vorming van onderwijzers te kunnen monopoliseren . Vanaf het episcopaat van mgr. Delebecque (1838-1864) werd de clerus tot steeds
actiever politiek engagement aangezet . 30
In 1 842 werd de wet Nothomb op het lager onderwijs goedgekeurd door katholieken en liberalen . Dit waren de belangrijkste
punten :
(1) Elke gemeente moest minstens 1 lagere school hebben en als de
gemeente geen eigen school kon opstarten kon ze, met steun van de
staat, een vrije school aannemen .
(2) Naast onderwijs in lezen, schrijven, rekenen stonden godsdienst en zedenleer verplicht op het leerprogramma .
(3) Godsdienst en zedenleer moest onderwezen worden door de
bedienaars van de godsdienst die door de meerderheid van de leerlingen beleden werd . Kinderen die een andere godsdienst beleden
werden niet verplicht die lessen godsdienst en zedenleer te volgen .
Opvallend is wel dat godsdienst en zedenleer als onafscheidelijk werden beschouwd .
(4) Er moesten wereldlijke en geestelijke inspecteurs benoemd
worden . Alleen laatstgenoemden mochten de boeken voor godsdienstonderwijs en zedenleer controleren .
Doordat de staat vooral het laatste deel van het eerste punt
toepaste en dus heel veel kloosterscholen aannam, zagen de liberalen
dat ze hun greep op het onderwijs aan het verliezen waren . Reeds in
1 846 schreef het Liberaal Congres de herziening van de Wet
Nothomb in haar programma en in 1850 kwam er een eerste
herziening . Er werden tien koninklijke athenea en vijftig rijksmiddelbare scholen opgericht, die uitsluitend van het wereldlijk gezag
afhingen . Daarnaast verleende de staat financiële steun aan gemeentelijke en provinciale instellingen, bv . aan bisschoppelijke colleges .
De wet bepaalde verder dat de officiële scholen neutraal moesten
blijven . De geestelijkheid mocht wel nog het godsdienstonderwijs
geven maar vooral het feit dat ze haar controlefunctie verloren had,

(30) Daniël VANACKER, "Virginie Loveling en de schoolstrijd", p . 105 .
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zorgde voor hevig protest . De bisschoppen legden hun priesters verbod op om nog godsdienstlessen te geven in de staatsscholen . Hun
verzet luwde uiteindelijk toen in 1854 de clerus opnieuw alle
scholen mocht inspecteren . Toen in de tweede helft van de jaren
vijftig de ultramontanen, die wereldlijk en geestelijk gezag wilden
samensmelten, steeds meer aanhangers kregen binnen het katholieke
kamp, werd ook het antiklerikaal verzet groter . De liberale opvatting
dat het autoritair katholicisme de ontplooiing van de burger, de
maatschappelijke vooruitgang en de emancipatie van de lagere
sociale klasse bedreigde, won steeds meer veld . In 1 863 werd in
Brussel de eerste burgerlijke vrijdenkersbeweging opgericht en geleidelijk aan verspreidde de vrijdenkersmentaliteit zich in de andere
liberale steden .
Na jaren van unionistisch beleid, was er voor de periode 18701878 een katholieke regering aan de macht . De liberalen hadden de
verkiezingsstrijd in 1 870 verloren omdat ze onderling verdeeld
waren . Bij een tussentijdse verkiezing in 1 875 behaalden ze in Gent
een overwinning . Uit een brief van Paul Fredericq aan zijn grootmoeder en zijn tante Virginie Loveling van 25 november 1 875 blijkt
de euforie :
De vreugde die dinsdag in de gansche stad zoo uitbundig en luiddruchtig [sic] was, is nu wat bedaard, maar zij schijnt mij grooter
nog en dieper en inniger geworden . Want meer en meer gevoelt
men de prachtige gevolgen der overwinning . De kiezingen van
Antwerpen zullen liberaal zijn in 1876, en dan moet men de
Kamers ontbinden en zijn de Tjeefkens weggevaagd . 31

Maar het jaar daarop werden ze met een verrassende verkiezingsnederlaag geconfronteerd, vooral op het Vlaamse platteland . Virginie Loveling zag in dat de liberalen uit de steden de situatie op het
platteland volledig verkeerd hadden ingeschat omdat ze zich het
leven in de Vlaamse dorpjes niet konden voorstellen . Vooral om hen
in te lichten schreef ze in 1 877 haar eerste roman, In Onze Vlaamsche

Gewesten . Politieke Schetsen door WG .E Walter.

(31) Antonin VAN ELSLANDER en Anne Marie MUSSCHOOT, "Correspondentie van
de gezusters Loveling: brieven van en aan Paul Fredericq", Med. C.B. Gen, IX, p . 129-130 .
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In 1 878 behaalden de liberalen dan toch de overwinning en tot
1 884 zou de regering Frère-Van Humbeeck een laïciserende politiek
voeren. Vooral de wet op het lager onderwijs van 1 842 wilden zij
radicaal veranderen, want die wet was er de oorzaak van dat op het
platteland het officieel onderwijs nog volledig onder het monopolie
van de geestelijkheid stond . Er werd een ministerie van openbaar
onderwijs opgericht met aan het hoofd Pieter Van Humbeeck, die
meteen een nieuwe wet creëerde . Deze wet bepaalde dat
(1) elke gemeente verplicht werd ten minste één officiële school te
bezitten waarvan de leiding uitsluitend in handen van de staat
kwam ;
(2) de gemeenten geen vrije scholen meer mochten oprichten of
subsidiëren ;
(3) enkel de staat onderwijzers kon benoemen onder de
gediplomeerden van de rijksnormaalscholen ;
(4) godsdienstonderricht facultatief werd : alleen op aanvraag van
de ouders en buiten de lesuren mocht in een lokaal van de officiële
scholen godsdienst gegeven worden .
Aan de officiële onderwijzers werd uitdrukkelijk gevraagd :
geene verandering te brengen in de gevolgde gebruiken, wat betreft
de gebeden in de scholen en de godsdienstige beelden, in de klassen
geplaatst . 32
Het hek was echter van de dam, de beruchte schoolstrijd werd een
feit. Het hele katholieke kamp verzette zich tegen de wet van Van
Humbeeck, die ze omdoopten tot de Ongelukswet . Aartsbisschop
Deschamps nam de leiding in het verzet, dat zich niet beperkte tot
preken tegen "de scholen zonder God" . Luykx gaf in zijn geschiedenis van België een voorbeeld van een gebed dat door de bisschoppen
voorgeschreven was :
Des écoles sans Dieu et des maitres sans foi, délivrez -nous,
Seigneur. 33

(32) Marcel BOTS, Het Belgische Schoolfeit, Gent, 1955, p . 9 . (Uitgave van het Julius
Vuylsteke Fonds nr. 16)
(33) Theo LUYKX en Marc PLATEL, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 1944,
Antwerpen, 1985 5 , p . 171 .
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Op katholieke manifestaties zong men op de melodie van De
Vlaamse Leeuw :
Zij zullen haar niet hebben,
De schoone ziel van 't kind,
Zolang men nog in Vlaand'ren
Een enk'len vlaming vindt!
De hel is uitgebroken
De school is 't worstelperk :
Zij wil de ziel der kleinen
Ontrukken aan Gods Kerk!
Wij, katholieke Vlamen,
Wij dulden nooit dien roof,
Wij zijn nog 't kroost der helden,
Die stierven voor 't geloof.34
De spanningen hingen af van plaats tot plaats maar veelal werden
alle mogelijke middelen aangewend, wettelijk of onwettelijk, moreel
of immoreel, in de kruistocht tegen de "anderen" . Sacramenten,
vooral de absolutie, werden geweigerd aan het personeel van de officiële scholen en aan de ouders die hun kinderen naar de "geuzenscholen" stuurden . Stervenden moesten hun "dwaling" voor twee
getuigen herroepen als ze absolutie wilden krijgen . Bij D . Vanacker35
konden we lezen dat de weigering van absolutie voor de negentiende-eeuwse katholiek een zware straf was . Indien hij in staat van
(dood)zonde overleed, kwam hij onvermijdelijk in het vagevuur en
de hel terecht .
De voorschriften inzake het huwelijk waren niet duidelijk. In het
anonieme werk De schoolstrijd in ons land, uitgegeven bij J . Vuylsteke
in 1907, schrijft de auteur op p. 62 :
Het moge waar zijn dat huwelijken in de hemel gesloten worden
maar tijdens de schoolstrijd was het niet gemakkelijk ze in de kerk
te laten sluiten .

(34) Deze tekst werd geschreven door priester M .J . Vlerick . De volledige tekst werd afgedrukt in De schoolstrijd in België van Pieter Verhaegen, Gent, 1906, p . 71-72 .
(35) Daniël VANACKER, "Virginie Loveling en de schoolstrijd", p . 134 .
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Mgr . Bracq (bisschop van Gent van 1 865 tot 1888) gaf, volgens
Vanacker, zijn pastoors de raad het huwelijk van kandidaten-inovertreding toch bij te wonen, het reglement helemaal te volgen,
doch af te zien van de zegen na de mis (p . 133) .
Een andere maatregel was dat elke pastoor in zijn parochie een
vrije lagere school mocht oprichten . Om die kosten te financieren,
deed de Kerk privé-inzamelingen . Doordat velen onder morele druk
stonden om te schenken - er werden openbare intekenlijsten
gemaakt - verliep het inzamelen vlot en konden er in een recordtempo scholen opgetrokken worden, die vaak heel slecht gebouwd
waren . Er moesten ook op korte tijd veel onderwijzers en onderwijzeressen gevonden worden en vaak werden er mensen aangesteld
die niet over de geschikte kwalificaties beschikten .
Ook de notabelen, die bijna almachtig waren, als werkgevers,
grootgrondbezitters of als openbare mandatarissen, hielden hun
onderdanen stevig in hun greep . Massa's werknemers en pachters
konden niets anders doen dan zich te onderwerpen aan de strekking
van hun werkgever en grondeigenaar, als ze hun werk of woning
wilden behouden .
In Wallonië hielden de staatsscholen goed stand maar in
Vlaanderen werden de lagere gemeentescholen nagenoeg verlaten .
Dit had wellicht te maken met de maatschappijstructuur op het
Vlaamse platteland, die nog in hoge mate feodaal was . De macht in
de dorpen was in handen van de plaatselijke grondbezitters en de
pastoors . De clerus oefende een enorme morele druk uit op de kleine
dorpsgemeenschap waaraan moeilijk te ontsnappen was . Ook
Nevele, het Oost-Vlaamse dorp waar Virginie Lovelings wortels
lagen, was zo'n gemeente waar de grote meerderheid katholiek was
en waar de meeste mensen gedwongen werden om naar de
katholieke school te gaan omdat de meeste eigenaars katholiek waren
en omdat het Armenfonds volledig in katholieke handen was . Ook
iedereen die met medestanders van de officiële school handel dreef
werd geboycot . Virginie Loveling heeft ons een heel sprekend portret
van Nevele nagelaten, in 1 880 gepubliceerd in La Flandre Libérale,
waaruit Vanacker citeerde :
Le village de Nevele est peut-être le plus clérical, partant le plus
fanatisé, des Flandres : it peut sans contredit rivaliser avec Somergem
et Sleidinge ; les sociétes catholiques y abondent : Saint-Vincent-de-
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Paul, St .-Francois-Xavier, St .-Joseph, la Confrérie de la bonne mort,
du St .-Sacrament, du Sacré-Choeur [sic], 1'Association des
Vieillards, et une foule d'autres institutions pieuses s'y sont développées d'une fawn remarquable depuis une quinzaine d'années . La
statuette de la vierge, qui se trouve dans la chapelle de l'Oostbroek,
a été déclarée miraculeuse it n'y a pas bien longtemps, et dans
presque tons les villages des environs des couvents plantureux sortent de terre comme par enchantement, sans parley des missions et
des adorations perpétuelles qui ont lieu partout dans les alentours,
ou les révérends pères exponent leur doctrine et tonnent contre les
libéraux . Aussi notre canton donne-t-il aux élections pour les
Chambres une majorité écrasante en faveur des catholiques . Pour les
élections provincialen it n'y a jamais question de lutte . 3ó
Het spreekt voor zich dat in zo'n gemeenschap het ontzag voor de
pastoor en de vrees voor zijn maatregelen heel groot was .
In een brief aan Paul Fredericq van 15 oktober 1 879 meldde
Virginie Loveling de eerste incidenten in de dorpen rond Neveles
Te Poesele waren er vóór de opening der vrije school zeventien
kinderen in de oude school, énorme getal voor zulk eene kleine
gemeente, ik weet niet, of er thans meer of minder zijn .
Te Meigeur geen één, de onderwijzer was nochtans zeer bemind .

De schoolmeester of ondermeester van Astene, is de zoon van den
veldwachter van Meigein . Op heel Astene krijgt hij geen logement
en zelfs hoegenaamd geen eten . Hij moet naar Deynze of naar
Meigeur door den donkeren en over de vaart, ik geloof, dat hij geene
leerlingen heeft, maar acte de présence moet doen .
De pastoor van Vosselaere heeft nu al twee zondagen direkt op mijnheer D'Ousselgem uitgevaren, onbetaalbaar colerig en comiek, heeft
men mij verzekerd. 37
Ook de liberalen gebruikten alles wat in hun macht lag om hun
scholen te bevolken . Uit een brief van Virginie Loveling aan Paul
Fredericq uit 1 880 blijkt dat ook zij, gedreven door het gedrag van
de pastoor, haar pachters dwong hun kinderen naar de gemeenteschool te sturen :

(36) Daniël VANACKER, "Virginie Loveling en de schoolstrijd", p . 114-115 .
(37) Antonin VAN ELSLANDER en Anne Marie MUSSCHOOT, "Correspondentie van
de gezusters Loveling : brieven van en aan Paul Fredericq", Med C.B. Gen. IX, p . 172 .
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In de gemeenteschool waren hier de verleden week 42 jongens,
thans zijn er, zegt men mij, 54 . De oorzaak hiervan is eene uitdeeling van kolen aan de ouders . Als ze nu maar niet weder hunne
kinderen eruit trekken!
De kleine Claays van onze pachter te Vosselare was door den pastoor
uit de Gemeenteschool, waar hij, door mij gedwongen, ging,
getrokken . De pastoor had gezeid : ze kunnen u niets meer doen ; ze
gaan uw huis verkoopes ; ge moet ze niet meer ontzien ; enz . De
vrouw kreeg geene absolutie .
Ik ben met Karel en Albert geweest, welke mij beloofd hadden haar
te bedreigen met verhuizen . Daargekomen lieten zij mij in den
steek: zoo groot was hun medelijden met dat arm mensch, die
trachtte hare tranen en hare ontroering te verbergen, als ik - door
hun stilzwijgen tot spreken gedwongen - het haar in het vriendelijk
doch vastberaden verklaarde, dat de kleine naar school of zij verhuizen moesten, aleer hun huis werd verkocht . Men hoeft waarlijk
moed tot zoo iets, en indien wij achteruit wijken, zegepraalt de pastoor ; maar het is révoltant zulken dwang te moeten uitoefenen .
Claays ging reeds van 's anderendaags weder. 3S
Uit die brief blijkt verder dat weldadigheid ook al gepolitiseerd was .
De liberalen, zoals de katholieken, probeerden door materiële bijstand te verlenen aan de minderbedeelden, leerlingen voor zich te
winnen .
De liberale regering nam ook officiële tegenmaatregelen . Ze zette
hoge katholieke ambtenaren af, verbrak de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan, nam maatregelen tegen de geestelijkheid zoals
het opheffen van wedden voor de coadjutors en professoren van de
seminaries . De regering richtte ook een onderzoekscommissie op die
moest nagaan : "la situation morale et matérielle de l enseignement primaire en Belgique, (sur) les résultats de la bi de 1879 et (sur) les moyens
employés pour entraver l exécution de cette loi ". 39

De katholieken weigerden in deze commissie te zetelen, waardoor
volgens Th . Luykx het onderzoek resulteerde in een `soort linkse
inquisitie' . Dit onderzoek kostte veel en door de propaganda ertegen

(38) Antonin VAN ELSLANDER en Anne Marie MUSSCHOOT, "Correspondentie van
de gezusters Loveling : brieven van en aan Paul Fredericq", Med. C.B. Gen. X, p. 45 .
(39) Theo LUYIX en Marc PLATEL, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 1944,
Antwerpen, 1985', p . 173 .
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van de geestelijkheid was het grootste deel van de bevolking het
vijandig gezind . Geen van de maatregelen bereikt hun doel . Tussen
1 882 en 1 884 waren er 42000 leerlingen bijgekomen in het vrij lager
onderwijs .
Om hun beleid verder te financieren, was de regering genoodzaakt
nieuwe belastingen te heffen . Dit was één van de oorzaken van de
verkiezingsnederlaag op 10 juni 1884 .Ook de sectaire houding van
de radicaal-liberalen had de kiezers afgeschrikt . De liberalen waren
innerlijk verdeeld over stemrecht en verplicht onderwijs, naar de
verkiezingen gegaan . Terwijl de katholieken, in tegenstelling tot de
vorige verkiezingen, één front vormden . Door de schoolstrijd waren
de geschillen tussen liberaal-katholieken en ultramontanen
bijgelegd, zodat de klerikalen als een echte confessionele partij met
de Kerk als kern naar de verkiezingen van 1 884 konden gaan . Dit
resulteerde in een katholieke meerderheid, die ze tot 1919 niet meer
zouden kwijtspelen . Een paar maanden nadat ze de liberalen een
verpletterende nederlaag hadden toegebracht, vervingen de
katholieken de Wet Van Humbeeck. De nieuwe schoolwet van 20
september 1 884 bepaalde dat :
(1) indien 20 huisvaders om neutraal onderwijs verzochten, de
neutrale gemeenteschool mocht blijven bestaan ;
(2) de gemeente vrij was om al dan niet godsdienstonderricht te
verschaffen ; doch als ze dat niet deed, kon de staat ze verplichten ter
compensatie één of meer vrije school aan te nemen ;
(3) de benoeming van onderwijzers opnieuw vrij was : men moest
geen bezitter meer zijn van een officieel diploma om in de gemeenteschool les te geven .
Hoewel de katholieken met die nieuwe wet probeerden terug te
keren naar de situatie in 1842, zou het na de schoolstrijd nooit meer
hetzelfde zijn . Door de schoolstrijd, die een echte ideologische burgeroorlog was 40, waren veel liberalen anti-klerikaal en anti-katholiek
geworden . Het was ook in de periode van de schoolstrijd dat de
verzuiling van de maatschappij een feit werd . Het zou lang duren
vooraleer de officiële scholen zich konden herstellen van de zware
slag die de katholieken hen aangebracht had .
(40) Els WITTE, Jan CRAEYBECKX en Alain MEYNEN,
Antwerpen, 1990, p . 95 .

België van 1830 tot heden,

156

Politieke Geschiedenis van

In de hierna volgende bespreking van Sophie zullen we verder
ingaan op de manier waarop Virginie Loveling de schoolstrijd uitgebeeld heeft .

3. De roman "Sophie"
3.1 . Inhoud
In de roman Sophie beschrijft Virginie Loveling het leven in en rond
Zompelgem vóór en tijdens de schoolstrijd . Zompelgem is een fictief dorp in de omgeving van Gent, dat duidelijk geïnspireerd werd
door Nevele, het dorp waar Virginie Loveling opgroeide en een groot
deel van haar leven doorbracht . Uit de brief van Cyriel Buysse aan
Virginie Loveling van 21 december 1 885 blijkt dat lezers uit Nevele
mensen uit hun onmiddellijke omgeving in het boek herkenden .
Hierdoor kan dan meteen komaf worden gemaakt met de idee dat
in Sophie de persoonlijke evolutie van Virginie Loveling wordt
weergegeven en dat Sophie het spiegelbeeld is van Virginie Loveling,
zoals Stellwagen41 schrijft .
Bij de aanvang van de roman ligt de moeder van Sophie, mevrouw
Overmeire, op sterven . Terwijl Sophie de toestand van haar moeder
ziet achteruitgaan, ontrolt heel haar verleden zich als een film . Eens
hadden haar ouders een bloeiende handel in Ploegvelde en kon zij
aan de normaalschool studeren . Toen haar vader stierf, liet hij echter
alleen schulden na en moest Sophie haar studie stopzetten . Alsof dit
nog niet erg genoeg was, volgde nog een ramp . Mevrouw Overmeire
had het geld dat nog overbleef na de verkoop van haar huis en na het
betalen van de schulden, door bemiddeling van de pastoor in een
bankhuis geplaatst dat hoge intresten beloofde. Het bankhuis viel
echter en mevrouw Overmeire was al haar geld kwijt . Vernederd verlieten ze Ploegvelde en gingen ze zich in Zompelgem vestigen . Daar
woonde de zuster van Sophie, Camille, die met de rijke brouwer
J ozef Monteine getrouwd was . Ze hoopten op enig begrip van
Camille maar deze schaamde zich zo diep over het lot van haar

(41) A .W. STELLWAGEN, Virginie Loveling, in Mannen en vrouwen van beteekenis,
Haarlem, 1896, XXVI, p . 148 .
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moeder en zus, dat zij en haar kinderen hen zelden bezochten .
Sophie ging uit naaien om in haar levensonderhoud en dat van haar
moeder te voorzien . Nu haar moeder op sterven ligt heeft Camille
veel berouw en smeekt ze om vergiffenis, maar vrouw Overmeire is
te zwak om die nog te kunnen geven . Camille beseft heel goed dat
ze te kort is geschoten . Wanneer haar moeder sterft, hemelt Camille
haar met alle mogelijke middelen op . Ze eist de hoogste dienst met
drie pastoors, 24 kaarsdragers en brood op het lijk . De verteller
grijpt deze passage aan om zich direct tot de lezer te richten :
Gij moet het ook bemerkt hebben : tegenspoed in geldelijke zaken
maakt den mensch nederig ; ziekte ontmoedigt of verteedert of verbittert hem ; . . . Wij zoeken troost, en - wonderbaar genoeg! - wij vinden hem, niet bij magen en vrienden alleen, maar zelfs bij enkele
bekenden ; doch wat de dood van bloedverwanten schier algemeen
opwekt, is eene behoefte aan zelfverheffIng, - ik zou bijna zeggen
een gevoel van ijdelheid, indien het woord niet zoo lelijk, voor geene
verkeerde uitlegging vatbaar ware .- Ja de dood, die om ons heen
grijpend, al het vergankelijke onzer natuur aantoont, en zoo
gruwzaam onze onmacht doet uitschijnen, boezems aan de overblijvenden eene ziekelijke zucht naar praalvertoon in . Ik geloof dat
dit voortkomt uit liefde tot de overledenen zelven ; want ieder hulde-

blijk aan hunne herinnering gewijd, gevredigt ons, als een rechtmatigen tol aan hunne deugden betaald . 42
Haar eigen mening poogt de verteller dan te verhullen door de lezer
een retorische vraag te stellen :
Was het niet zonderling, dat Camille, die gedurende het leven harer
moeder zoo vaak te kort was gebleven, als het blijken van eerbied en
liefde gold, thans na dezer dood ze door alle mogelijke middelen
ophemelen wilde? (p . 18)
Dit is de enige keer in Sophie dat Virginie Loveling zich laat verleiden om zo rechtstreeks haar ideeën te verkondigen en zo onomwonden te gaan moraliseren .
Op de kerkelijke plechtigheid is Camille de wanhoop nabij en
tijdens het maal stort ze volledig in . Wanneer Sophie bij haar

(42) Sophie,
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Gent, Ad . Hoste, 1889 1 , p . 17-18 .

zus blijft, merkt ze op dat het gezelschap hen niet mist en het
leed van Camille niet eens gemerkt heeft . Sophie keert terug naar
haar huisje, waar ze opgevangen wordt door haar buurmeisje,
Zieneken .
De zondag na de begrafenis komen de drie kinderen van Camille,
die er nog steeds niet bovenop is, spelen in het hofje van Sophie . De
dood van haar moeder wekt alle vergeten verdriet op : ook dat over
Eduard Tingels met wie ze zelf gebroken had . Hij was de rijke broer
van haar vriendin Bernardine én liberaal . Dit laatste schrikte de
vrome Sophie wel af want thuis en op school werden de liberalen
altijd
als halve duivels afgeschilderd . Het waren de navolgers van de mannen der Fransche Revolutie, die de kloosterlingen weggejaagd, en de
goederen der geestelijken in beslag hadden genomen ; zij waren het,
die den koning van Frankrijk en zoovele onschuldigen hadden doen
onthoofden . Het waren vrijmetselaars, 't is te zeggen, dat zij zich in
geheime genootschappen vereenigden om den huidigen staat van
zaken op godsdienstig gebied te ondermijnen . . . (p . 47)
Maar dit stond een huwelijk niet in de weg . Sophie was ervan overtuigd dat ze hem zou kunnen bekeren . Haar moeder hield echter
helemaal niet van Eduard en ook de lezer kan, door de rake beschrijvingen van de brute dronkaard door Virginie Loveling, al
meteen concluderen dat het niets zal worden met Sophie . Het is pas
wanneer Eduard te laat en beschonken op de kerkelijke verloving
verscheen dat Sophie besefte dat hij niet de ware was voor haar en ze
de verloving resoluut verbrak .
Haar mijmeringen worden onderbroken door de komst van coadjutor Angelman op het hofje . De kinderen staken hun spel en Sophie
schrikt op want
de komst van eenen geestelijke verwekt overal eene zekere opschudding en als een zelfbesef van onwaardigheid bij alle rechtzinnige
catholieken, of de gedachte aan gevaar bij hen, die het niet zijn .
(p . 53)

Angelman begint uit gewoonte of uit ambtsplicht vragen te stellen
uit de catechismus . Stellwagen zegt dat deze passage "tintelt van
waarheid en leven" en dat ze zo natuurgetrouw weergegeven is `dat
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iedere Catholieke lezer er eene of andere herinnering uit zijne eigene
kinderjaren in meent te vinden' : 43
Wanneer de kinderen, ook uit gewoonte, hun catechismus aframmelen, vertrouwt Angelman Sophie toe dat hij het jammer vindt dat
kinderen in feite gestimuleerd worden om hun lesje op te zeggen
zonder na te denken . Even oppert Sophie dat ze in het klooster zou
willen treden om de deugd te prediken, de ware leer te verspreiden,
de verdwaalden de goede weg te wijzen, de gevallenen te helpen en
de onwetenden te onderrichten . Dit ontlokt een hevige reactie aan
Angelman:
"Spot niet," sprak hij op zulken bitteren toon, dat zij verschrikte,
"evengoed kondet gij aan iemand, wiens armen en beeeen toegebonden zijn, bevelen : ga en red eenen drenkeling uit het water, of
aan eenen krijgsman, die in de gelederen tegenover den vijand staat :
spaar het leven van uwen evenmensch .
Neen, als partij zijn wij, geestelijken, sterk, als individu vermogen
wij niets, en moeten wij vaak datgene uitvoeren, waartoe ons
geweten met al de kracht der verontwaardiging opstaat!" en de
groote, kloeke man liet ontzenuwd de opgeheven vuist gebald op de
tafel neervallen .
En daar het meisje bevreemd en ontsteld bleef zwijgen, hernam hij
weder : "Ha, gij meent, dat wij het goede kunnen doen! ha, gij
denkt, dat wij vrij mogen handelen naar de ingevingen van ons
eigen hart! Neen, wij dragen eene slavenketen : wij hebben onzen wil
verbeurd, als wij in het seminarie traden, wij zijn de onderdanige
uitvoerders van de bevelen onzer overheden . Gehoorzaamheid, gij
ondergeschikten : dat is de leus! het hoofd gebogen, het verstand aan
boeien gelegd, het geweten doen zwijgen, zoo niet breekt men u als
eenen stok!" (p . S8)
Wanneer hij zijn weg verder zet, blijft Sophie verward achter door
zulke duidelijke taal .
Het perspectief verschuift dan naar Angelman . Hij denkt na over
zijn verleden, dat één en al ontgoocheling en miskenning was .

(43) A.W. STELLWAGEN, p . 161 .
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Met hoeveel ijver tot het goede bezield, was hij in het seminarie
gegaan, met hoeveel droombeelden nog van mogelijke toewijding
aan de menschheid er uit gekomen! met wat waarheidsliefde had hij
zich op zijn vak toegelegd, als hij in het college te M . tot professor
van geschiedenis was benoemd! Aan alle bronnen had hij geput, en
zich eene eigene meening nopens personen en daden uit het
verleden gevormd, en ze aan zijne leerlingen medegedeeld . Doch
niet aldus verstonden het zijne overheden : "Naar deze en gene
schrijvers zult gij u richten ; dit en dat en niets anders zult gij onderwijzen, dan wat de godsdienst gedoogt en wat hem bevordert ." "Maar indien het onrecht aan beide zijden lag, indien de hoofdmannen der catholieke partij ook hebben gefaald? . . ." Hem werd
gehoorzaamheid opgelegd, en hij had zijne spijt verkropt en
gemeend, dat hij gehoorzaamde ; maar zijne onafhankelijkheid
moest niettemin in zijne lessen doorgestraald, of hij anders zijne
overheden mishaagd hebben : hij werd zijn professorschip ontnomen, en naar een afgelegen, arm dorp - mogelijke het armste van
heel het bisdom - als in ballingschap gestuurd . Hij liet den moed
niet zinken : dààr, in die afgezonderde gemeente, zou hij het woord
Gods doen hooren, het werk der beschaving en menschenliefde
helpen verspreiden . Hij predikte zijn eerste sermoen : het liep over
de verdraagzaamheid en de broedermin . Het haalde hem een
verontwaardigd tegensermoen onder vier oogen van den pastoor op
den hals . Wist hij dan niet, dat een onderpastoor zich beperken
moet tot het uitleggen der sacramenten en het leeren van den catechismus? (p. 62-63)
Toen hij daarna alle tussenkomst in de kiesstrijd had geweigerd,
moest Angelman weer afdalen in de kerkelijke hiërarchie . Hij werd
kapelaan in Gent en daarna coadjutor in Zompelgem .
Na het bezoek aan Sophie, gaat hij naar haar vroegere
schoolvriendin Bernardine Tingels . Zij is ziek en Angelman troost
haar en steunt haar in hoop op beterschap .
Dit bezoek staat in schril contrast met datgene dat erop volgt : na
Angelman begeeft ook onderpastoor Teeuwis zich naar Bernardine .
Zij oppert dat ze liever dood zou zijn dan zo te blijven lijden .
Teeuwis geeft toe dat ze naar de dood mag verlangen om in de hemel
te zijn maar niet om verlost te zijn van haar pijn . In plaats van haar
op haar gemak te stellen maakt hij haar nog onrustiger door te
zeggen dat haar aftakelende hand
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[ . . .] eene waarschuwing van Onze-Lieve-Vrouw is, een moederlijk
vermaan, waarbij zij u aanspoort niet langer te verschuiven, wat gij
voor uwe ziel wenscht te doen . Door gebeden, goede werken, kerkelijke diensten verkrijgt men aflaten, en aflaten knopen ons vrij voor
de pijnigingen van het vagevuur ! (p . 70)
Hij raadt haar vooral aan om de som die zij aan diensten en goede
werken wil besteden "ter lafenis" van haar ziel aan hem te geven . Zij
beseft dat ze niet lang meer zal leven en vreest dat haar broer iets heel
anders zou kunnen doen met haar geld . Maar doordat ze met haar
handen de portemonnee niet zelfkan opendoen, geeft ze hem aan de
pastoor om alles na te tellen zodat ze weet hoeveel ze kan afstaan . De
pastoor stopt echter de volledige portemonnee meteen in zijn zak en
zegt dat ze zich vooral niet over aardse zaken moet kwellen :
"Stel uwe zinnen op God," antwoordde hij bedaard, "wat dan?
zoudt gij te gierig zijn om uwe eigene ziel uit de vlammen van het
vagevuur te redden! . . ." (p . 73)
Hierna blijft de lezer het perspectief van Teeuwis nog even volgen .
Na zijn bezoek aan Bernardine, gaat Teeuwis naar juffrouw Trinette
van Boven, waar hij steevast een borrel of een glas wijn aangeboden
krijgt . Daar ontpopt hij zich als een bankier. Via hem heeft Trinette
haar geld geplaatst . Dit was waarschijnlijk een gewoonte van de
clerus want ook mevrouw Overmeire had in het verleden haar geld
belegd via de pastoor van Ploegvelde . Trinette klaagt dat ze nog nooit
intrest gezien heeft . Verder in de roman zal blijken dat ze met
Teeuwis een akkoord had gesloten haar intresten onmiddellijk af te
staan om goede werken mee te doen .
Nadat de verteller een paar hoofdstukken gewijd heeft aan de handel en wandel van de pastoors van Zompelgem, verplaatst ze haar
aandacht terug naar Sophie en haar zuster Camille . De toestand van
Camille verbetert niet en Doca, de buurvrouw van Sophie, ziet dat
als een teken van God . Doca is enorm bijgelovig en ze gelooft dat
Camilles ziekte het gevolg is van het feit dat ze op grond woont die
ooit aan het klooster toebehoorde . Kopen van kloostergrond brengt
ongeluk, vindt ze . Ook Sophie zoekt meer en meer troost in de godsdienst en met de kinderen van Camille gaat ze naar het kapelletje van
't Keerland, waar een beeld staat dat volgens Doca en vele andere
gelovigen miraculeuze waarde heeft . Wanneer ze terugkomt bij het
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huis van Monteine, een liberaal, vangt ze er een gesprek op over de
geestelijken . Ze hoort Eduard Tingels schreeuwen en vloeken op de
priesters . Haantjens, de zwager van Monteine, bekijkt de zaak
ernstiger en is in tegenstelling tot Tingels wel in staat om gegronde
kritiek te geven :
[ . . .] het is dus geenszins, omdat ze [de priesters] te goed gehuisvest
of te wel gevoed zijn, dat ik het gedrag der geestelijken afkeur ; maar
wat ik tegen hen in te brengen heb, is dat zij den godsdienst misbruiken om hunne heerschappij over het volk uit te breiden ; dat zij
het vooroordeel versterken in stede van het te keer te gaan ; dat ze
onder den dekmantel der liefdadigheid de menschen geld afpersen ;
dat ze in het politiek strijdperk treden in plaats van de zedenleer te
prediken ; dat ze twist en tweedracht zaaien door hun bestendig
inbreuk maken op de vrijheid hunner medeburgers, en de talentvolste mannen van ons land dwingen al de krachten, die zij tot het
nut van 't openbaar welzijn zouden kunnen aanwenden, te verspillen om hunne macht te beteugelen! (p . 99-100)
De situatie met Camille wordt stilaan onhoudbaar . Ofwel moet ze
opgenomen worden in een instelling ofwel moet er een verpleegster
in huis genomen worden om haar te verzorgen . Een verpleegster, in
de negentiende eeuw betekende dit bijna uitsluitend een non . Een
non in een liberaal gezin! Monteine twijfelt maar verkiest uiteindelijk een non boven de schande van een opname in een krankzinnigengesticht . Sophie gaat er eentje halen in Gent, zuster Blondine,
ook Maseurken genoemd . Het kindje waarvoor zuster Blondine de
laatste maanden gezorgd heeft, is juist gestorven en zuster Blondine
is dus vrij voor haar volgende post .
Hoewel Sophie geschrokken is van de onverschilligheid en
ongevoeligheid van zuster Blondine bij het achterlaten van het lijkje
van het kind, is ze toch vol bewondering voor de menslievendheid
van de zusters die zich opofferen voor zieken . Maar al gauw zal
blijken dat de macht van zuster Blondine over het gezin Monteine
niet zal mogen worden onderschat . Voor een groot deel van de dag
is ze op stap : naar het klooster en naar de kerk. Ze neemt stap voor
stap de taken van de vrouw des huizes over: vult de kwitanties in,
betaalt rekeningen en beslist wat er op tafel komt door voor de
huishoudster een boodschappenlijstje op te stellen . Zij beslist
hoeveel en aan wie geld geschonken wordt en van welke verenigin1 63

gen vrouw Monteine en haar kinderen lid moeten worden . Ze
schrijft de kinderen in op het werk van de Heilige Kindsheid, dat de
jonge Chineesjes in bescherming neemt tegen ouders die hun
kinderen tot voedsel aan de varkens zouden werpen . Deze poging
van de katholieke missionarissen om de meisjes in China van de traditionele kindermoord te redden en katholiek op te voeden had
Virginie Loveling al eerder gehekeld, schrijft Daniël Vanacker. 44 Hij
heeft een artikel teruggevonden in La Flandre Liberale van 6 januari
1 876 dat van haar hand moet zijn, gesigneerd door "Un abonné du
BIEN PUBLIC, campagnard dependant, qui n 'a que rarement l occasion de lire furtivement un numero de la FLANDRE LIBERALE' : In
het stukje, L'Infanticide en Chine, schrijft Virginie Loveling dat ze dat
redden en katholiek opvoeden een duur en onzeker procédé vindt .
Het zou beter zijn, vooraleer de meisjes omgebracht worden, ze
alleen te dopen ; daardoor zouden ze rechtstreeks naar de hemel
vliegen .
Zuster Blondine is uiteraard een andere mening toegedaan . Ze
schrijft Camille ook in in het Heilig Hart, een vereniging die in ruil
voor een jaarlijkse financiële bijdrage zijn leden een `gratis' uitvaart
bezorgt of `gratis' namissen voor diegenen die zich wel een begrafenis kunnen permitteren . Monteine beseft dat dit geldklopperij is
maar durft zich niet tegen de non te verzetten . Haantjens kan bijna
niet begrijpen dat Monteine zuster Blondine, die eigenlijk maar zijn
werknemer is, blijft gehoorzamen :
[ . . .] iemand, die eene groote stad bewoont, zou het overdrijving
noemen, indien hij zoo iets in een boek geschreven vonde : men
moet van jongs af aan de stiklucht van 't fanatismus te lande
ingeademd hebben, om al het benauwende van den zedelijken priesterdwang te begrijpen; want het is stellig - hoewel misschien buiten
uw weten - den pastoor, dien gij in de non gehoorzaamt . (p . 176)
Virginie Loveling kon zich de situatie op het platteland levendig
voorstellen . Uit haar "geestelijk portret" van Nevele 45 , gepubliceerd
in La Flandre Liberale juist voor ze Nevele zou verlaten, blijkt dat

(44) Daniël VANACKER, "Virginie Loveling en de schoolstrijd", p . 99 .
(45) Geciteerd door Daniël VANACKER, p . 114-115 ; zie ook hiervóór, in de alinea over
de schoolstrijd, p . 153 .
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ook in Nevele deze genootschappen zoals het Heilig Hart veelvuldig
vertegenwoordigd waren en er bijna niet aan te ontsnappen was .
Ondertussen wordt de gemeenteonderwijzer Ottevare door het
hele dorp gevierd omdat hij al vijfendertig jaar onberispelijk lesgeeft .
Hij is een voorbeeldige onderwijzer, die dagelijks naar de kerk gaat,
niet aan politiek doet en door iedereen geacht wordt . Hij gaat
vriendschappelijk om met de Kerk, de gemeenteraad en de baronsenator-burgemeester. Het feest is de mooiste dag van zijn leven,
maar de verteller loopt al op de feiten vooruit en voorspelt dat er nog
onweerswolken boven zijn onschuldige hoofd zullen losbreken . We
hebben in Sophie duidelijk te maken met een alwetende verteller, die
over alle informatie beschikt over de personages en over het verloop
van de gebeurtenissen .
Op het einde van het eerste deel beschrijft Loveling de eerste communie van de twee dochtertjes van Monteine . Als geen ander kan
Virginie Loveling de plechtigheden van de katholieke kerk en de
sacramenten tekenen . Ze maakt van de gelegenheid gebruik om nog
eens het bijgeloof van vele plattelandsbewoners te etaleren . Van
Doca, Sophies buurvrouw, krijgen de kinderen relikwieën tegen
donder, tandpijn en razernij . Coadjutor Angelman geeft de kinderen
Monteine een prachtig kerkboekje . Monteine weet niet goed hoe hij
dit geschenk moet zien en hij staat erop Angelman ervoor te vergoeden . Dit ontgoochelt Angelman heel diep .
"Welkoe!" dacht de coadjutor, bevreemd en als verslagen, zijne weg
volgend, met het pijnlijk bewustzijn van een zoo even ontvangen,
zedelijken kaakslag, "welkoe, zijn de geestelijken zoo laag gezonken
in de meening der geloovigen, dat men bij hen geene belangeloosheid meer onderstellen kan! . . ." (p . 184)

Het tweede deel van de roman draait helemaal rond de schoolstrijd en gaat van start met de melding dat de wet Nothomb uit
1842, die in het hele land wantoestanden veroorzaakt had, op aandringen van de liberale partij besproken wordt . Even lijkt het erop
dat de verteller het verhaal uit het eerste deel verlaten heeft maar na
een algemene voorstelling van de discussies rond de omstreden
schoolwet, gaat alle aandacht opnieuw naar Zompelgem . De verhaallijn over Sophie raakt een beetje op de achtergrond, zonder dat
ze echt uit het verhaal verdwijnt . Sophie verschijnt op geregelde tijd165

stippen op het toneel en is door de hele roman heen het personage
dat alle andere verhalen met elkaar verbindt .
Het is eind juli 1 879 wanneer de pastoor in zijn krant leest over
het besproken wetsontwerp en bezoek krijgt van juffrouw Trinette
van Boven .
Wanneer Trinette vraagt wat de nieuwe wet eigenlijk inhoudt,
geeft de pastoor zijn definitie :
"Wat dat is?" hernam de zwaarlijvige priester, "dat is het ondermijnen van het catholiek geloof, dat is het verspreiden der ketterij, dat
is het verbannen van alle uitwendige teekens van den eeredienst, het
verjagen van God uit de scholen!" (p . 190-191)
In het derde hoofdstuk van het tweede deel geeft Loveling de evolutie van de nieuwe schoolwet weer. Ze is heel precies wat de data
betreft: op 6 juni keurde de Kamer de wet goed, op 18 juni deed de
Senaat dat en de eerste juli werd de wet door de koning bekrachtigd .
Het lijkt wel een krantenberichtje . Het hele katholieke kamp gaat
zich mobiliseren tegen de ketterij, ook in Zompelgem . De dag na de
goedkeuring van de wet, stelt de baron al grond ter beschikking om
een katholieke school te bouwen . Hij wil de waardige Ottevare aan
het hoofd van de nieuwe school . Hoewel Ottevare een goede christen is, wil hij van geen overlopen weten . Trouw is één van zijn deugden en daarbij vreest hij dat hij zijn recht op pensioen zou verliezen
als hij zou overlopen .
Ook de priesters worden verondersteld mee te werken voor de
goede zaak want de godsdienst staat op het spel . Coadjutor Angelman weigert echter fondsen in te zamelen voor de nog op te bouwen
school . Hij wil zich niet verlagen tot politiek . Teeuwis is furieus :
"Wie spreekt hier van politiek, het is de godsdienst, die op het spel
staat," sprak de oude man, de stem verheffend .
"Gij weet evengoed als ik, dat het niet zoo is," antwoordde de coadjutor, ditmaal inderdaad kalm, en zag zijnen tegenstrever aan met
eenen blik vol treurnis en verwijt, "de priesterheerschappij staat op
het spel, anders niets ; maar het zal niet gezegd worden, dat ik voor
het minste heb medegeholpen om de verdeeldheid in ons rampzalig
land nog te vermeerderen ; om het officieel onderwijs, dat tot
dusverre voor degelijk werd aangezien, zonder grond te bestrijden ;
neen, nooit!" (p . 206)
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Angelman blijft bij zijn standpunt en besluit Zompelgem te verlaten
en privéleraar te worden .
Wanneer Sophie verneemt dat Ottevare en Angelman, twee mannen in wie ze een heel groot vertrouwen stelt, niet meedoen aan wat
op de kansel gepredikt wordt, wordt de eerste wortel van haar geloof
losgerukt . Ze begint meer en meer te twijfelen aan de onfeilbaarheid
van de geestelijken . De onderwijzer die aangesteld wordt aan de
nieuwe vrije school is een jongeling uit Zompelgem, die geen onderwijzersdiploma heeft en al problemen heeft gehad met het gerecht .
Daardoor twijfelt Ottevare of de mensen hun kinderen wel naar de
vrije school zullen sturen . Eén van zijn collega's geeft Ottevare niet
veel hoop : "Wie te lande de geestelijken mee heeft, kan alles, wie ze
tegen heeft, kan niets. " ( p . 215) . Dit zal een waarheid als een koe
blijken te zijn . Wanneer Ottevare op de eerste schooldag geen enkele
leerling ziet opdagen, is hij enorm ontgoocheld . Zelfs diegenen,
zoals Monteine en de kuiper, die beloofd hadden hun zoontjes zeker
te sturen, hebben hem in de steek gelaten . Wanneer de katholieke
school geopend wordt, viert het hele dorp feest . Om geen kleur te
moeten bekennen, verlaat Monteine die dag het dorp . Zo kan zuster
Blondine in alle vrijheid het vaandel uitsteken en andere versiering
aanbrengen . Sophie heeft de kracht niet om zich tegen de non te
verzetten, hoewel ze weet dat deze daad Ottevare enorm zal kwetsen .
[ . . .] voor de eerste maal sinds het normeken te Zompelgem vertoefde, begreep zij, dat de kracht van het geestelijk kleed niet volstaat om onvoorwaardelijk op goedheid en kieschheid aanspraak te
mogen maken . (p . 256)
Sophie heeft zuster Blondine meer en meer door . Sophie heeft er bij
haar zwager op aangedrongen zijn zoontje Louis naar de gemeenteschool te sturen maar beseft dat hij niet zal toegeven zolang zuster
Blondine in huis is . Deze blijft Monteine onder druk zetten om
Louitje in de katholieke school in te schrijven . Sophie ziet in dat
die milde zoetheid enkel een oppervlakkig vernis op een onbuigzamen wil en een gevoelloos hart uitmaakte . (p . 280)
Rond Pasen bezoekt de pastoor de Ottevares . De pastoor deelt
vrouw Ottevare mee dat hij haar man de sacramenten moet ontzeggen . Zij mag wel komen biechten op voorwaarde dat ze de han1 67

delwijze van haar man afkeurt . Dit weigert ze . Ook Haantjens wordt
de biecht geweigerd omdat hij lid is, het enige, van het gemeentelijk
schoolcomité .
Doca waarschuwt Sophie voor haar omgang met meester Ottevare,
"de goddeloze", die nochtans nog elke zondag naar de mis gaat, zoals
ook de Haantjens doen . Sophie probeert Doca te overtuigen van
haar ongelijk door te wijzen op menslievendheid en op het feit dat
nog altijd dezelfde boeken gebruikt worden . Ze beseft echter dat het
heel moeilijk zal zijn de hardnekkigheid van de dweepzuchtigen te
doen buigen .
Wanneer de vijftiende augustus de processie uitgaat, begrijpt
Sophie niet dat vrouw Haantjens verklaart dat ze niet zou willen
meedoen aan het versieren van hun huis, als de processie bij hen zou
passeren . Dit begrijpt Sophie niet : zo ver had zij het als vrijzinnige
nog nietgebracht. (p . 286)
Camille klaagt dat Blondine, die met de kinderen naar de processie
is gaan kijken, steeds weg is . Ze smeekt Sophie er niets over te zeggen
tegen de zuster. Virginie Loveling merkt op :
Welhoe! niet Jozef alleen, Jozef eertijds gekend om zijne onafhankelijkheid, maar zelfs een krankzinnige beeft bij de gedachte van een
nonneken te belgen . (p . 288)
Ottevare krijgt het steeds moeilijker. Hij wordt door de meeste
mensen uit het dorp genegeerd of beschimpt . Ook de baron vernedert hem meer dan een keer .
In november doet Ottevare zijn recht op pensioen gelden en verhuist hij naar de rand van het dorp . Anton Angelman, de broer van
de coadjutor Angelman, zal Ottevare opvolgen in de gemeenteschool . Hij vindt geen onderdak in Zompelgem en geen enkele
handelaar durft hem iets te verkopen omdat ze bang zijn hun andere
klanten te verliezen. Dergelijke gevallen van broodroof kwamen
geregeld voor. We kunnen dit illustreren met één van de vele voorbeelden uit het Schoolonderzoek, die geciteerd worden in De
Schoolstrijd in ons land, een uitgave van het Vuylsteke-fonds uit

1907 .
De burgemeester - aldus drukt zich eene winkelierster uit van
Millen (Limburg) - de burgemeester heeft mij gevraagd geene waren
meer te leveren aan de personen die hunne kinderen naar de
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gemeenteschool zenden en aan de geuzen ; anders zouden sommige
mijner klanten achterblijven . (p . 83)
Den eersten dag dat ik aangekomen was, vertelde de heer Bleeckx,
onderwijzer te Duffel-Mijlstraat (provincie Antwerpen), is de heer
pastoor bij pachter G . Van Camp gegaan, en daar heeft hij gezegd :
"De onderwijzer zal hier geen logement krijgen ; zij zullen doen met
hem zooals met dien van Lintti, die nog voor geen cent in het dorp
kon krijgen ." Tegenwoordig woon ik te Ste-Katelijne-Waver, daar ik
in het gehucht Mijlstraat geen logement kon krijgen . (p . 92)
Angelman is hetzelfde lot beschoren . Hij is genoodzaakt om in
Zavelbeke te blijven wonen en dagelijks anderhalf uur heen en terug
naar zijn school te stappen, terwijl hij weet dat er geen enkele leerling de school bezoekt . Er werd Virginie Loveling wel eens verweten
zich voor Sophie te veel op het Schoolonderzoek te baseren . Het
tegendeel is waar. Uit een brief van Virginie Loveling aan Paul
Fredericq van 15 oktober 1879, waaruit hiervóór al werd geciteerd,
blijkt dat zij de wantoestanden die ze in Sophie beschrijft, in haar
onmiddellijke omgeving heeft gezien .
De schoolmeester of ondermeester van Astene, is de zoon van den
veldwachter van Meigein . Op heel Astene krijgt hij geen logement
en zelfs hoegenaamd geen eten . Hij moet naar Deynze of naar
Meigein door den donkeren en over de vaart, ik geloof, dat hij geene
leerlingen heeft, maar acte de présence moet doen . 4G
Ook het feit dat Angelman geen enkele leerling heeft in zijn school
is niet overdreven . Volgens De schoolstrijd in ons land47 waren er in
1881 112 scholen zonder leerlingen . In 1 883 waren er dat 90 en 195
met vier of vijf leerlingen (vaak de kinderen van de onderwijzers
zelf) .
De laatste twaalf hoofdstukken van het tweede deel wijdt Loveling
volledig aan de toestand van de Ottevares . De schoolstrijd heeft de
onderwijzer gebroken en hij heeft verpleging nodig . Wanneer niemand uit het dorp die taak op zich durft te nemen, gaat Sophie hem
verzorgen . Om zich voor te bereiden op zijn dood, laat Ottevare een
priester komen . Pas wanneer het donker is, durft Teeuwis zich naar
(46) Antonin VAN ELSLANDER en Anne Marie MUSSCHOOT, "De correspondentie
van de gezusters Loveling ; brieven van en aan Paul Fredericq" in Med. C.B. Gen . IX, p. 172 .
(47) [zonder naam], De schoolstrijd in ons ldnch Gent (Vuylsteke-fonds), 1907, p. 115 .
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Ottevare te begeven . Hij is in het gezelschap van twee andere mannen uit het dorp, voor wie de stervende moet getuigen dat hij zijn
keuze voor de gemeenteschool berouwt vooraleer hij mag biechten .
Dit weigert Ottevare . Sophie vindt dat hij gelijk heeft en ze geeft
hem hoop op redding. Ze gaat om coadjutor Angelman, die toevallig bij zijn broer verblijft en die Ottevare de laatste sacramenten zal
toedienen . Ondanks haar verdriet, is ze heel gelukkig dat Angelman
toegezegd heeft zo snel mogelijk te komen . Ze gaat op het kerkhof
bij het kruisbeeld gaan bidden om haar ontroering uit te drukken .
Ze mijmert :
Het was om de zonden der wereld af te knopen, om vrede en liefde
te doen heerschee, dat de Godmensch een zoo smadelijker marteldood gestorven was . . . en hoe handelen zij, die zich zijne volgelingen dorsten noemen? . . .
"0 Jezus, wat euveldaden pleegt men in uw heiligen naam!" riep zij
uit . (p . 331)
Met de beschrijving van de uitvaartplechtigheid sluit Virginie
Loveling het tweede deel af. De pastoor kortte de ceremonie in en
zong `áls half verlamd"de nodige gebeden . Er stond veel volk rond
het graf doordat men een grafrede verwachtte, die uitgesproken werd
door Haantjens :
"Wij brandmerken de vervolgers," riep hij uit, "en te rechte, maar
zijn er geene andere plichtigen dan zij? zijn er geene in onze
rangen?" en hij zag rond ; zijne woorden brachten opschudding
teweeg ; hij sprak zoo luid, dat hij het gebrom der klok overmeesterde : "Zegt mij, gij allen liberalen, die hier aanwezig zift, of de schuld
van dezen ontijdigen dood niet ook op ons moet vallen? Hebben wij
den held niet alleen laten staan? hebben wij door onze lauwheid,
door onze lafheid niet zijne vervolgers in de hand gewerkt? . . .
Meester Ottevare," sprak hij stiller op diepen toon, "hier over uwe
open groeve zweer ik in een plechtigen eed : uwe nagedachtenis zal
ons geheiligd blijven als degenen van eenen martelaar, en den strijd,
die gij zoo moedig hebt gestreden, en waarin gij onderliggen moest,
dien strijd zullen wij, zal ik - al stond ik gansch alleen - tegen uwe
vijanden voortzetten!"(p . 340)
In het derde deel zet Haantjens inderdaad de strijd voort . Hij
levert kritiek op de Liberale Associatie wanneer die zijn raad voor
twee benoemingen te Zompelgem in de wind slaat :
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"In dagen van kiesstrijd en telkens als ze mij noodig hebben om
inlichtingen te geven, weten ze mij wonen," zei hij op de mannen der Associatie uitvarend, "maar vraag ik iets in het belang der
partij zelve, dan laten ze mij in den steek . De catholieken kennen
dat beter : zij steunen hunne aanhangers en ontzien degenen, die
hen behulpzaam zijn ." (p . 346)
Haantjens staat er al de hele schoolstrijd alleen voor. Dat dit vaak de
realiteit was, ook in Nevele, illustreert J . Taeldeman48 met een citaat
uit een ongedateerd artikel uit de krant De Deinsche Burger en uit
het Schoolonderzoek :
"De goevernementele leeraars bevinden zich (hier) alleen op de bres,
niemand trekt toch openlijk de offlcieële school aan . . ."
"Wat het gemeentebestuur betreft, dit verschilt veel, van plaats tot
plaats . Hier te Nevele, alhoewel de liberalen vertegenwoordigd zijn,
durft toch niemand de wet uitvoeren . 't Is zoo, dat niemand in den
raad, zelfs niet de burgemeester Braet, noch de schepen Buysse, aan
wie ik zulks had verzocht, het gerucht betrekkelijk het bureel van
weldadigheid heeft durven logenstraffen ."
Met Buysse wordt Louis Buysse bedoeld, de vader van Cyriel, die een
heel gematigde liberaal was die wekelijks naar de kerk ging . De getuige voor de Schoolcommissie klaagt ook over de werkwijze van het
Armenfonds en het feit dat het gemeentebestuur niet tegen die wantoestanden optreedt . Ook een andere getuige uit Nevele klaagt dat
enkele behoeftigen geen steun meer krijgen van het Armenbestuur
sedert hun kinderen naar de gemeenteschool gaan . 4'
Deze wantoestand, die het resultaat was van de katholieke dominantie van het Armenfonds, zullen we verder in Sophie nog tegenkomen .
In de nieuwe onderwijzer, Angelman, heeft Haantjens een bondgenoot gevonden en samen zetten ze de strijd voort . Ze vinden dat
de stationsoverste, als staatsambtenaar, zijn kinderen wel naar de

(48) Johan TAELDEMAN, "Cyriel Buysses Verslagen over den gemeenteraad van Nevele",
in Het Literaire Leven in Het Land van Nevele, Monografieën van de Heemkundige Kring "Het
Land van Nevele"; Nevele, 1972, p. 47-48 .
(49) Johan TAELDEMAN, p . 47 .

17 1

gemeenteschool zou moeten sturen als hij nog promotie wil maken .
Op die manier heeft Angelman zijn eerste twee leerlingen . In de
eerder vermelde studie over de schoolstrijd in België 5" van het
Vuylsteke-fonds schrijft men dat er wel eens beweerd werd dat de
staat zijn beambten dwong de officiële scholen te bevoordelen maar
dat het Schoolonderzoek deze bewering volledig tegenspreekt . Uit
een getuigenis van een pastoor uit Lanaken kunnen we afleiden dat
de ambtenaren vreesden voor represailles van de staat als ze hun
kinderen naar de vrije school zouden sturen maar dat geen van hen
weet had van bedreigingen . In Oost-Vlaanderen zendt een massa
ondergeschikte bedienden van de spoorwegen hun kinderen niet
naar de gemeentescholen, getuigt een hoofdschoolopziener en hij
besluit daaruit dat er de minste druk uitgeoefend wordt op de
ambtenaren .
Nu de eerste leerlingen zijn komen opdagen, is de drempel voor
anderen verlaagd .
De kuiper had eerder Ottevare al beloofd zijn zoontjes naar de
gemeenteschool te sturen maar kon dit toen niet doen doordat zijn
huiseigenaar katholiekgezind was . Maar nu hij een nieuwe huiseigenaar heeft, die op voorstel van Haantjens een brief schrijft waarin ze
de kuiper verzoekt zijn kinderen naar de gemeenteschool te sturen,
heeft de kuiper de handen vrij om zijn kinderen naar de school van
zijn keuze te laten gaan . Wanneer de pastoor hem de reden van het
vertrek van zijn kinderen vroeg, toonde de kuiper het verzoekschrift
van zijn huiseigenaar en daar kon de pastoor niets tegen doen .
Dezelfde methode wenden ze aan om het zoontje van de familie Bal
naar de gemeenteschool te halen . De eigenaar van het hofje waar de
familie Bal woont is de broer van Haantjens, een apotheker uit Gent .
Samen met Haantjens en zijn schoonzuster gaat de apotheker naar
zijn huurders met het verzoek hun zoontje naar de gemeenteschool
te sturen ofwel het hofje te verlaten . Wanneer de mannen hun eis
niet durven formuleren bij het zien van de moeilijke omstandigheden waarin de pachters leven, neemt vrouw Haantjens het woord .
Hier verwoordt Virginie Loveling haar eigen ervaringen . Uit een
brief aan Paul Fredericq van 20 februari 1880, waaruit we al een stuk
geciteerd hebben in het hoofdstuk over de schoolstrijd, blijkt dat
Virginie Loveling in exact dezelfde situatie was verzeild geraakt .
(S0) [zonder naam], De schoolstrijd in ons land, Gent, 1907, p . 79 .
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Ik ben met Karel en Albert geweest, welke mij beloofd hadden haar
te bedreigen met verhuizen . Daargekomen lieten zij mij in den
steek : zoo groot was hun medelijden met dat arm mensch, die
trachtte hare tranen en hare ontroering te verbergen, als ik - door
hun stilzwijgen tot spreken gedwongen - het haar in het vriendelijk
doch vastberaden verklaarde, dat de kleine naar school of zij verhuizen moesten, aleer hun huis werd verkocht. 51
Hoewel het Rozeken Bal, de dochter van de kwezel Doca, heel zwaar
valt, geeft ze toe aan de eis van haar huiseigenaar en stuurt ze haar
zoontje naar de gemeenteschool . Ondanks het feit dat ze heel tevreden is van het onderwijs dat haar zoontje krijgt, voelt ze zich als
gelovige diep ongelukkig . Dit gevoel van onbehagen neemt nog toe
wanneer haar en haar man de biecht geweigerd wordt en haar moeder haar steun van het Armenfonds verliest . VanackerS 2 stelt dat de
vervolging van de familie Bal niet in overeenstemming is met de
instructies van het bisdom . Pachtersgezinnen die door hun eigenaar
gedwongen werden om hun kinderen naar de gemeenteschool te
sturen, mochten volgens die instructies niet vervolgd worden . Toch
heeft Virginie Loveling dit niet alleen geschreven om de methodes
van de Kerk extra dik in de verf te zetten . Uit dezelfde brief van
Virginie Loveling aan Paul Fredericq, van 20 februari 1880, blijkt
dat de plaatselijke geestelijkheid de episcopale instructies met de
voeten treedt en pachters die door hun eigenaar verplicht worden
hun kinderen naar de gemeenteschool te sturen wél vervolgt:
De kleine Claays van onze pachter te Vosselare was door den pastoor
uit de Gemeenteschool, waar hij, door mij gedwongen, ging,
getrokken . De pastoor had gezeid : ze kunnen u niets meer doen ; ze
gaan uw huis verkoopes ; ge moet ze niet meer ontzien, enz . De
vrouw kreeg geene absolutie . S3
Ondertussen wordt de strijd om leerlingen verder gezet . Voorheen
werd de Kasseihoek-wijk, enkel bewoond door bedelaars en slecht
befaamde lieden, door de geestelijkheid gemeden als de pest, maar

(51) Antonin VAN ELSLANDER en Anne Marie MUSSCHOOT, "Correspondentie van
de gezusters Loveling: brieven van en aan Paul Fredericq", Med. C.B. Gen . X, p . 45 .
(52) Daniël VANACKER, "Virginie Loveling en de schoolstrijd", p . 134 .
(53) Antonin VAN ELSLANDER en Anne Marie MUSSCHOOT, "Correspondentie van
de gezusters Loveling: brieven van en aan Paul Fredericq .", Med. C.B. Gen. X, p . 45 .
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nu komt de pastoor ook daar leerlingen ronselen . Velen sturen hun
kinderen naar de hoogst biedenden . Aan beide kanten worden
kleren voor de leerlingen beloofd en de sluwsten onder hen weten
aan beide kanten geld te ontfutselen .
Monteine durft zijn zoontje naar geen enkele school te sturen maar
onder de invloed van zuster Blondine wordt Louitje uiteindelijk in
het bewaarklasje van de katholieke school ingeschreven . Hij mist zijn
zusjes, die al in de lagere afdeling zitten, enorm . Wanneer hij blijft
wenen, sluit een zuster hem op in het strafkamertje en vergeet hem
voor de rest van de dag . Het is pas 's avonds dat hij eruit wordt
gehaald . Totaal ontredderd door zijn isolement en door het zien van
een angstaanjagend beeldhouwwerk, was hij in zwijm gevallen . De
zusters van de school en zuster Blondine besluiten dat van het
strafkamertje te verzwijgen . Wanneer de dokter bij het jongetje
geroepen wordt en deze verklaart dat een grote schrik de oorzaak is
van zijn ongunstige toestand, verklaart zuster Blondine dat dit
onmogelijk is . Ze zegt dat Louitje gewoon in slaap gevallen is in de
kamer van Moeder Overste . Doordat de dokter zegt dat hij hem niet
meer kan helpen, zoeken de familieleden hun toevlucht tot God, die
ze pogen gunstig te stemmen door middel van relikwieën . Ook
Sophie hoopt nog op redding .
Ja, de geestelijken, die zij aan het werk had gezien, - Mijnheer
Teeuwis en de pastoor, zelfs maseurken - waren er verre van af de
wegen der deugd te bewandelen ; maar de offeranden van den godsdienst en dezes dienaren, dat zijn twee verschillige dingen : in de
eenen had zij haar betrouwen verloren, in de andere stelde zij nog
geloof. . . Hoe menig kaarsje had zij heimelijk voor de genezing van
meester Ottevare niet doen branden! Wat voor een volwassen
mensch, wat voor een ouden man niet te verkrijgen was, dat zou aan
een onschuldig kind, dat nog niets had misdaan, wellicht niet
geweigerd worden . . . (p . 378)
Virginie Lovelings observatietalent zorgt ervoor dat het geloof in
relikwieën en gebedstondel heel mooi en uitgebreid beschreven
worden . Ze geeft er weinig commentaar op maar haar ongenoegen over dergelijke praktijken blijkt uit haar fijne opmerkingen dat de relikwieën door pastoors en nonnen gretig meegegeven worden wanneer er een milde gift geschonken wordt .
Wanneer Louitje sterft en Camille helemaal krankzinnig naar een
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instelling moet worden gebracht, ziet Sophie in dat bijgeloof niet
helpt .
Maar de gedachte aan de klaarblijkende machteloosheid der heilige
redmiddels, welke de moeder tot razernij had gebracht, bleef ook in
alle stilte der tante in het hoofd spelen . Was het dan waar, dat God
de door hem zelven ingestelde wetten der natuur niet ten behoeve
van enkele uitverkorenen overtrad? Was het dan al om het even, of
men in den nood de heiligen en de koningin des hemels aanriep, of
geen enkel gebed daarboven stuurde? . . . Maseurken had in den tijd
verteld, dat het kind uit den bazaar - Sophie zag het nog immer voor
oogen - door de schuld zijner geuzenouders, die niets voor zijn
behoud, noch het verzachten van zijn einde hadden gedaan, zoo
afgrijselijk geleden had . . . Wat verschil was er tusschen zijnen doodstrijd en dien van Louitje geweest ? . . . En weder werd een wortel van
den boom harer bijgeloovigheden uitgerukt, een der laatste, een der
grootste . . . en ontnuchterend zag Sophie in, dat al die uitwendige
teekens van den eeredienst met het waar geloof, met deugd en recht
niets te maken hebben . . . (p . 394-395)
Wanneer zuster Blondine vertrokken is en de oorzaak van Louitjes
dood aan het licht komt, verklaart Monteine dat hij zich nu definitief zal afscheuren van alles wat de naam klerikaal draagt .
Haantjens ijvert nu ook voor een gemeenteschool voor meisjes .
Juffrouw Sperre wordt er benoemd en evenals haar mannelijke collega's uit de katholieke school heeft ze geen diploma . Virginie
Loveling schrikt er dus niet voor terug de zwakheden van beide
kampen bloot te leggen . In beide netten werden er onbekwamen
benoemd .
Wanneer Eduard Tingels, de vroegere verloofde van Sophie, vermist wordt en het uitkomt dat hij het laatst gezien werd in een niet
al te respectabele kroeg in het gezelschap van juffrouw Sperre, vraagt
Haantjens haar op te stappen . Sophie zal haar opvolgen als gemeenteonderwijzeres .
Dan neemt de verteller een sprong in de tijd . Wij zijn zes weken
later wanneer Eduard Tingels teruggevonden wordt in het riet, waar
hij waarschijnlijk dronken in is gesukkeld . De pastoor maakt van de
gelegenheid gebruik om op de lering voor de eerste communicanten
de oorsprong van het woord "liberaal" uit te leggen :
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"Liberaal, libre al, 't is te zeggen : menschen vrij, libre in alles, lieve
kinderen ; libre van te stelen, van te moorden, van te branden ; niets
anders vreezend dan de gendarmen en het gerecht ; libre tegenover
hun geweten van alle mogelijke euveldaden te doen ; noch God noch
zijn gebod ontziende .
"En wat is het leven van zulke mannen? Zij brassen als de zwijnen ;
zij verloochenen hunnen Schepper, zij vallen in de macht des duivels! . . . En wat is hun einde? Onze Lieve-Heer straft hen met eene
subiete dood, en hoe gebeurt zulks? Satan giet hun jenever in ; hij
neemt ze bij de hand, hij leidt ze naar eenen poel of eenen beek, en
hij plonst ze als eenen hond in 't water ; maar. . ." en hier hief de pastoor de hand op, den duim en wijsvinger samenduwend, "hij knipt
de ziel en vliegt er mede in de eeuwige vlammen der hel ." (p . 447)
De volgende dag komt Sophie de pastoor tegen, die hooggekleurd,
met verdwaasde ogen en onvaste tred op de terugweg is van een
naamfeest van zijn collega. Sophie vraagt zich af wat de mens kan
redden uit de dierlijkheid als het enig waarachtig geloof evenmin als
de vrijdenkerij volstaat om de mens van het dwaalspoor af te brengen . De volgende morgen wordt het lijk van de pastoor op een aardappelveld gevonden .
Ondertussen had de familie Bal hun hofje verlaten, ze meenden in
een ingevallen bliksem een teken van God te zien en trokken in bij
Doca . Zieneken was naar de stad getrokken als dienster omdat zij en
haar moeder niet meer rondkwamen. Zieneken had nochtans ook de
kans gekregen om huishoudster te worden bij Monteine en zo in het
dorp te blijven, maar dit mocht ze niet van haar moeder omdat
Monteine zich openlijk voor liberaal uitgaf . Wanneer Zieneken op
bezoek komt ziet haar moeder in dat ze in de stad niet zo gelukkig
is . Ze zou het meisje kunnen zijn uit "Het Buitenmeisje", een
gedicht dat Virginie Loveling jaren tevoren, in 1863, geschreven
had .
In een volgend hoofdstuk geeft de verteller, die toegang heeft tot
de gedachten van alle personages, de gedachtengang van Haantjens
weer. Op weg van Gent naar huis vergelijkt Haantjens Vlaanderen
en Wallonië . Hoe mooi de natuur ook is in Vlaanderen, de ellendige en de verkwezelde staat ervan maken hem ongelukkig . Hij kijkt
op naar Wallonië dat vrij en verlicht is . Wanneer hij thuiskomt,
wacht hem een aangename verrassing : Sophie en Angelman gaan
zich verloven . Ook de lezer is verrast door de versnelling van het ver1 76

haal . Want hoewel de verteller toegang had tot de gedachten van
Sophie en ze de evolutie van dweepzuchtig naar ongelovig meisje wél
uitvoerig heeft weergegeven, heeft ze nooit iets van de groeiende
liefde tussen Sophie en Angelman laten blijken .
Wanneer de verteller de verloving aankondigt, vindt ze dat ze de
gang van zaken moet verklaren voor de lezers :
dicht bij elkaar levend, in den bestendigen, zwijgenden omgang van
het schoolgebouw hadden zij elkaar leeren achten en beminnen ;
maar het was in het afgelegen Torentje, bij Ottevare geweest, dat zij
de eerste liefdeswoorden gewisseld, en elkaar des Zondags in hare
moederlijke tegenwoordigheid hadden teruggezien, en dat hunne
vereeniging was beslist geworden . (p . 458)
Haantjens ziet Sophie als het zinnebeeld van een herboren
Vlaanderen . Zij is opgestaan uit het bijgeloof en de priesterdwingelandij . Gelouterd door het zien van alle machtsmisbruiker ontwaakte in haar een zelfbewustzijn en eigenwaarde . Van de manier waarop
Virginie Loveling de evolutie van Sophie beschreven heeft, vinden
we in de correspondentie een heel mooie evaluatie door Eugeen
Vander Linden :
Hoe hebt gij Sophie ontgoocheld met haar, dwars door het vernis
der heiligheid, de ijdelheid te laten zien, van zoo vele dingen, die
door den menschelijken geest uitgevonden zijn, en in eere gehouden
worden tot uitbuiting van velen ten profijte van enkelen[ .] Hoe hebt
gij haar leeren steunen op eigen kracht ; hoe hebt gij in haar getoond
dat het goede in den mensch ligt en slechts op ontwikkeling wacht,
maar er niet moet ingelegd worden door de bijzondere gratie van
bijzondere persnonen .- Wat heerlijke grondvesten voor eere
degelijke samenleving! (brief 48)
Sophie wil wel nog voor de Kerk trouwen . Vrouw Ottevare verwoordt waarom Sophie dit wil :
. . .de klap der menschen, onze familie, onze buren, de overleveringen onzer kindsheid ; neen, neen, gansch met de Kerk kunnen wij
niet afbreken! (p . 461)
Heel overtuigd klinkt dit niet . Toch stemt Angelman in met een
kerkelijk huwelijk . In de kerk worden ze echter vernederd . Eerst
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laten Teeuwis en de koster hen meer dan een uur wachten, dan wil
de onderpastoor, anders dan voor andere huwelijken nu niet in het
wit gehuld, hen trouwen aan de uitgang van de kerk . Wanneer hij
Angelman eerst bars gebiedt de ring boven te halen en hem dan
afweert, is voor Sophie de maat vol . Ze weigert de zegening :
"neen, onderpastoor, laat af, gij niet, hij zelf - op haren bruidegom
wijzend - zal mij den ring aan den vinger steken . Wij weigeren uwe
zegening: gij zift de dienaar des Heeren niet," en zij trad, door
Angelman achtervolgd, statig en fier met hare hooge gestalte ter
kerkdeur uit, mijnheer Teeuwis en zijne onderhoorigen verbluft en
ontsteld over deze hoonende wederwraak achterlatend . (p . 466)
Hoewel Sophie hier blijk geeft van een heel grote innerlijke kracht,
twijfelt ze nog .
"Gij zift een man, gij zift een vrijdenker," sprak zij met de oogen in
het onbestemde van hem afgewend, "maar ik put niet de kracht, die
gij bezit, uit mijn eigen brein : als kind bad ik reeds ; als jong meisje
was ik godvruchtig, tot dweepzucht overslaande : als vrouw heb ik
behoefte aan het geloof in iets onvergankelijke, en wat blijft mij
over? Ik heb tot alle teekens van den eeredienst mijne toevlucht
genomen : ik vertrouwde in de sacramenten, in mirakels ; ik hield de
geestelijken voor onfaalbaar . Helaas! . . . Ik heb het ijdele van al deze
ceremoniën, van al dit vertoon ingezien ; ik heb de onmacht der
heiligen ondervonden ; ik heb priesters den godsdienst zien misbruiken uit eigenbelang en heerschzucht ; ik heb hen haat onder de menschen zien verspreiden, sommigen zich zien verdierlijken ; en het
gebouw van mijn geloof is ingestort ; . en mijn brein is als beneveld
door de dichte stofwolk, die uit den puinhoop opstijgt . . .
. . . Wat blijft ons dan nog over ter bevrediging van onze aandrift naar
het goede, ter verheffing van onzen geest? wat houdt ons af van het
kwaad, wat leidt en steunt ons op het pad der deugd? . . . wat redt ons
uit dezen doolhof van twijfel?"
Hij was voor haar nedergeknield : zijne hand rustte in hare hand;
zijn blik ontmoette den hare, en een glimlach van geluk en zaligheid
verscheen weder op hare trekken :
"Wat blijft ons over?" vroeg zij nogmaals, met mildheid thans .
Hij richtte zich op in heel de lengte zijner krachtige gestalte : een
beeld van eigenwaarde en zelfberusting stond hij daar, - en met
bezieling op het gelaat, het eerlijk oog ten hemel en den wijsvinger
opgestoken :
"Wat ons overblijft tot leiddraad en steun, nadat wij aan de belijde1 78

nis van onze kindsheid en onze jeugd verzaakt hebben," sprak hij
met overtuiging, "de voorschriften van ons geweten en de leerstelsels van het Evangelie . . ." (p . 467-469)
Virginie Loveling poogt duidelijk de vrijheid van denken te verzoenen met de christelijke traditie, het geweten met het evangelie . Zoals
hierboven al vermeld werd, had Eugeen Vander Linden lof voor het
feit dat Virginie Loveling Sophie op eigen kracht laat steunen . Hij
had er wel moeite mee dat Virginie Loveling de bijbel nog als leiddraad zag .
[ . . .] ik geloof het niet, liever zal ik het maar ronduit bekennen, indien ik u had moeten verklaren wat ik erover dacht, toen ik bij den
laatsten zet, de lezing sloot, ik ware in den steek gebleven .
[ . . .]
En dan verwijst gij ten slotte naar het Evangelie . . . . die bron van
weer alles opnieuw : de lange strijd der eeuwen voor de overheersching der hersenschimmen boven de wetenschap . (brief 48)
Uit dit citaat blijkt de diepe ontgoocheling van een vrijmetselaar, die
vindt dat Virginie Loveling een stap achteruit zet in de strijd tegen
de heerschappij van de godsdienst .
Hoe is Virginie Loveling tot deze conclusie gekomen?
Daniël VanackerS 4 stelt dat de manier waarop Loveling Sophies
geloofscrisis ontwikkelt, nauw aansluit bij wat de liberale huisvrienden uit haar jeugd over de problematiek dachten . Zoals in de
biografische inleiding reeds vermeld, speelde de intellectuele kring
rond Cesar Fredericq een grote rol in de geestelijke ontwikkeling van
Virginie Loveling . Eén van hen, Emile de Laveleye, was ervan overtuigd dat er een noodzakelijke band bestond tussen geloof en
moraal . Binnen de groep werden er ook pleidooien gehouden voor
het protestantisme . Uit het verlangen om de vrijheid van denken
met de christelijke traditie te verzoenen, was het liberaal protestantisme ontstaan . Het is dat liberaal protestantisme dat Virginie
Loveling als oplossing geeft op het einde van Sophie. Dit standpunt
werd ook verwoord in Partie perdue van Goblet d'Alviella uit 1877 .
Vanacker wijst op enkele opvallende thematische gelijkenissen rus-

(54) Daniël VANACKER, "Virginie Loveling en de schoolstrijd", p . 123-127 .

1 79

sen Partie perdue en Sophie. Beide hoofdpersonages komen door een
teveel aan het slechte, en niet door goddelijke genade, tot inzicht . In
beide werken wordt naar het evangelie verwezen . Beide hoofdpersonages maken een geloofscrisis door maar in tegenstelling tot
Sophie, bekeert het hoofdpersonage zich tot het protestantisme en
trouwt ze in de protestantse kerk .
Toen Virginie Loveling Sophie schreef in 1 884 was deze protestantse boodschap al achterhaald . Ondertussen was het duidelijk
geworden dat het liberaal protestantisme niet in staat was om het
probleem van de dwingelandij van de Kerk op te lossen .

3 .2 . Titel van de roman; de bedoeling van Virginie Loveling
In de briefwisseling vinden we verscheidene recensies waarin kritiek wordt gegeven op de titel . Ook Eugeen Vander Linden uit in
zijn brief van 30 december 1 888 zijn onvrede met de titel :
Dit over de samenstelling gezegd wil ik er nog eenige bemerkingen
bijvoegen, waarvan ik zoo zeker niet ben, doch die mij soms tot
overweging nopen : Wanneer wij vertrekken van den titel van uw
werk, en dus verlangen te weten wat Sophie raakt, en tevens niet
willen kennen wat haar niet treft, dan ontmoet ik in uw boek tafereelen welke er overbodig zijn en tot verklaring der toestanden van
Sophie kunnen gemist worden . Wanneer ik nu echter de titel ter
zijde laat en een algemeens toestand beschouw; eens phase uit het
leven van ons vlaamsch volk, welke zich meer bepaald rondom
Sophie, dan rond elk ander der optredende persnonen ontrolt, dan
is er geen woord, geen letter te veel, dan dragen al die lieve, kleine
en geestig geschilderde tafereeltjes bij, tot die eens, groots, breeds
schilderij, die ons het werkelijke en tevens het zieleleven voorstelt,
van een element der samenleving, waarover wij ons maar al te
weinig bekreunen, en dat nogtans zoo veel goeds voor haar zoude
vermogen, indien het in eens goede richting kon geleid worden . . . .
Om terug te komen op den titel stel ik enkel deze vraag : Een voortbrengsel der kunst, het zij in beelden of in letteren, moet dit zich
bepalen bij den inhoud van zijn titel ; en, kan er wel in vele gevallen
een titel gevonden worden die bepaald uitdrukt wat het werk geeft?
(brief 48)
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Uit Basse` 5 weten we dat Virginie Loveling oorspronkelijk een andere
titel in gedachten had, De Strijd te Lande. Op aanraden van Ad .
Hoste, haar uitgever, veranderde ze die in Sophie. Hoewel Basse vond
dat beide titels even goed pasten, vielen er wel meerderen over de
titel Sophie of ze vonden hem op zijn minst vreemd . Wolfgang
schrijft in de Nederlandsche Spectator
Eene schoone victorie behaalde Virginie Loveling met een werk, dat
onder zijn eenvoudigen titel "Sophie" meer geeft dan wij gewend
zijn van boeken, onder een vrouwennaam de wereld ingezonden .
Vrees niet, hier bezig te worden gehouden met de bekende
melodieën eener grillige paarkeus, of verveeld te worden door de
fletse voorstelling van abstracties . "Sophie" is iets anders dan de
betokkeling van het na de piano meest bespeelde instrument : het
vrouwenhart ; "Sophie" is een roman vol waarheid en werkelijkheid,
door toekomstige historieschrijvers te raadplegen als een beeld van
voormalige tijden . 5ó

In een anonieme en ongedateerde bespreking getiteld "Een letterkundige gebeurtenis", kunnen we het volgende lezen :
Bij een tweeden druk, die niet uit kan blijven, - want het boek zal
zeker de aandacht trekken - zouden wij de 125 laatste bladzijden
willen zien inkrimpen tot een twintigtal, waarin ons in groote
trekken den verderen levensloop zou kunnen worden verhaald van

Sophie, die al komen wij telkens met haar in aanraking, toch eigenlijk te weinig een hoofdrol in de handeling vervult om den titel van
het boek te rechtvaardigen . 57
In de Brugsche Beiaard van 12 december 1885 schrijft men dat
Sophie een titel is `waarachter een prulwerk ook verschijnen kan" 58
Het Willemsfonds Brugge klaagt erover dat de politieke pers tot
dan toe gezwegen heeft over Sophie. Wellicht kwam dit doordat

(55) Maurits BASSE, Het aandeel van de vrouw in de Nederlandsche letterkunde, p. 151 .
(56) Geciteerd in Bulletin Bibliographique de la libraire generale de Ad . Hoste d Gand,
HS 3426 P/ 132-140 .
(57) HS 3426 P/ 99-107 .
(58) HS 3426 P/149-151 .
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de bescheiden titel niet laat vermoeden dat wij hier nogmaals een
smartvol en aangrijpend tafereel van de lijdingsgeschiedenis der
Vlamingen op de dorpen in ons verkwezeld Vlaanderen zien
ontvouwen . 59
Was dit de bedoeling van Ad. Hoste toen hij Virginie Loveling de
titel deed veranderen? Moest de titel vervangen worden omdat hij als
te hevig, te agressief werd beschouwd? Want het eigenlijke onderwerp van Sophie is toch degelijk de strijd tussen gewetensvrijheid en
priesterheerschappij . Met een citaat uit De waarheid in de kunstó"
illustreert Vanacker6 ' dat Virginie Loveling met Sophie meer op het
oog had dan louter een verslag te geven van de schoolstrijd . In De
waarheid in de kunst zegt Virginie Loveling :
Alsof het de zending eens schrijvers ware de voorvallen der werkelijkheid weer te geven, - het ambt van gazetier, welke de rubriek van :
Misdaden, rampen en ongelukken opstelt, over te nemen . . . . hij [de
geniale schrijver] ziet ; hij hoort ; hij zoekt ; hij kiest; hij zift ; hij
bespiedt de natuur en het menschelijke hart; hij dringt door in de
geheimen van het leven, van het gemoed, van den geest; Hij is
verontwaardigd, opgewekt, bedroefd, verblijd, ontsteld, en al deze
indrukken weet hij tot een geheel te versmelten, dat der waarheid in
het algemeen getrouw blijft, maar geenszins de koude lichtteekening van wezenlijke karakters uitmaakt, of eene ware gebeurtenis
voorstelt . De kleuren zijner schilderingen zijn onnaspeurlijk van alle
kanten samengebracht en vermengd ; zijne eigene ziel straalt erin
door, en hij leent ons zijnen geest om te begrijpen, zijn hart om te
voelen, zijne oogen om te zien .
Hoewel het Lovelings bedoeling niet is louter de rol van journalist
op zich te nemen, wil ze wel de realiteit trouw blijven . Het grootste
deel van de critici beaamt dat Loveling er ondanks haar eigen liberale
strekking toch in geslaagd is een realistisch boek te schrijven . In zijn
artikel "De Kerk in de Vlaamsche roman" heeft de geestelijke F van
Bladel de verhouding bestudeerd tussen het werk als document en
als creatie . Hij kan niet weerleggen dat de gebeurtenissen, die in de

(59) HS 3426 P1146 .
(60) Geschreven in 1877 en opgenomen in de bundel Het Hoofd van 't huis, Gent, 1883,
p . 163-164 .
(61) Daniël VANACKER, "Virginie Loveling en de schoolstrijd", p . 127-128 .
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romans over de schoolstrijd verhaald worden, niet stroken met de
realiteit omdat we die werkelijkheid nog niet voldoende kennen :
Wil men een volledig beeld krijgen van de maatschappelijke verhoudingen als achtergrond van de Vlaamse roman, dan is de schoolstrijd ongetwijfeld een thema dat verder onderzocht moet worden .ó2
We vonden nochtans veel recensies en besprekingen waar Sophie
beschouwd werd als een geschikt beeld van de maatschappij op het
einde van de negentiende eeuw. In zijn boekbeoordeling schrijft Max
Rooses :
Het werk heeft de waarde van een document humain, . ., het heeft de
waarde van eenen geschiedkundigen roman, die duurzaam getuigenis zal afleggen van wat wij in Vlaanderen van 1 879 tot 1 884 zagen
gebeuren .G3
Auguste Stecher oordeelt er ook zo over in Le Progrès
Quand nos arrière-neveux voudront savoir ce qu'était la guerre scolaire, it n'auront qu'à lire Sophie . Tout y est vrai, réel, pris sur le vif,
les faits et les personnages . Tous sons vivants, agissants . Quiconque
a vécu dans les Flandres les a vus et saurait donner le nom de chacun d'eux .G4
Om dat beeld te geven van de tijdgeest kaartte Virginie Loveling de
thema's aan die haar het meest ergerden in het katholicisme, zoals
het puur formalistisch geloof, de pastoors die optraden als bankiers
en de bekering van vrijzinnigen op hun sterfbed . Zij stelde het liberaal protestantisme voor als oplossing . Maar zoals die boodschap
toen verloren gegaan is, zal die aan de moderne lezer ook wel voorbijgaan . Voor de lezer van vandaag zit de grote aantrekkingskracht
van Sophie nog altijd in de rake, soms trieste, soms humoristische,
beschrijving van het leven op het platteland tijdens de schoolstrijd .

(62) F. VAN BLADEL, "De kerk in de Vlaamse roman", in J . Kerkhofs en J . Van Houtre
(red .) De kerk in Vlaanderen, Tielt, 1962, p . 15-16 .
(63) HS 3426 P/ 119-125 .
(64) Geciteerd in Bulletin bibliographique de la librairie générale de Ad. Hoste, à Gand, HS
3426 P/ 132-140.
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3 .3 . Receptie

De religieuze boodschap werd echter door de meeste lezers en
recensenten niet opgemerkt . Behalve in de brief van Eugeen Vander
Linden, die hierboven al geciteerd werd, vinden we in de correspondentie nergens allusies op de religieuze boodschap . In het handschrift 3426 P vonden we een anonieme en ongedateerde bespreking
"Een letterkundige Kroniek" waaruit blijkt dat die recensent
Virginie Loveling volledig verkeerd begrepen heeft . Hij vindt dat de
roman had moeten stoppen na de dood van Ottevare :
Hier had het boek moeten eindigen . Na den dood van meester
Otteware, het slachtoffer van zijn trouw aan de openbare school,
heeft de roman veel van zijn belang verloren . . . . Wat nu volgt
behoort grootendeels tot de rubriek : Gemengd nieuws . . . . het geval
met Louitje, die op de kloosterschool in de strafkamer opgesloten,
door de zusters vergeten wordt en tengevolge van de doorgestane
angst sterft ; de dood van de dronkelap Tingels en van den wijnlievenden onderpastor Teeuwis, zelfs het slot, wanneer Sophie na de
bejegening, welke zij bij haar kerkelijk huwelijk van den pastoor
ondervindt, met de kerk breekt, treffen ons weinig . 6S
De anoniem gebleven recensent zag wel in dat Sophie "de aandacht
zou trekken" . Er was inderdaad een publiek voor Sophie. L . Van
Aken schrijft in de Vlaamsche Kunstbode
Nu komt Mejuffer Loveling . . . met een verhaal, geheel eigenaardig,
bovendien een liberale tendenz-roman, die zeker twee-derden van
ons Vlaamsch-lezend publiek tegen de gezindheid stuit, en het vindt
zulken ongemeenen bijval! 66
De reden waarom het door de lezers zo enthousiast onthaald werd,
was de gevatheid van de beschrijvingen die het verhaal voor vele lezers herkenbaar maakte . In de correspondentie zitten verschillende
brieven van mensen die vertrouwd zijn met de situaties uit het verhaal of zichzelf in het verhaal herkennen en Virginie Loveling prijzen

(6S) uit HS 3426P/ 99-107 .
(66) Geciteerd in Bulletin Bibliographique de la librairie generale de Ad. Hoste, a Gana
HS 3426P/ 132-140 .
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voor haar poging om de werkelijkheid zo realistisch mogelijk weer te
geven .
Mevrouw Courtmans, zelf een slachtoffer van de schoolstrijd,
schrijft op 5 november 1885 :
Het plan van Sophie is goed doordacht de teekeningen zijn uitmuntend en de schildering stout en waar . Waar!!! voor alles, want er
komt geen der handelende personen in voor die men niet dadelijk
meent te herkennen .
Daar hebt gij het portret van den Onderpastoor geldafperser en
tegen over hem de Coadjutor, de priester zoo als zij allen zouden
moeten zijn, dan de naar natuur geteekende non met hare aanmatigingen .
Liberalen als de Brouwere Monteine zijn er in Vlaanderen bij de
vleet en in gemeenten worden er domkoppen gevonden die meenep
dat men moet vloeken om liberaal te zijn . Deftige liberalen als
Haantjes en zijne vrouw zijn er weinig, die staan de proef door. Ik
heb slechts het eerste deel gelezen en kan er dus maar in het wild
over spreken, maar ik zie toch dat de lijdende Sophie zich langzaam
ontwikkelt tot een schrander wezen, en wat de oude onderwijzer bij
den aanvang van den schoolstrijd betreft, wij voelen zijn lijden en
meenep zijn hart zien te bloeden . (brief 13)
Dergelijke taal horen we ook in de anonieme recensie van Sophie in
De Lagere Schoolvan 21 november 1885 :
Wij raden onze lezers aan het zich aan te schaffen : wij zullen er de
weerspiegeling in vinden van ons eigen lijden en strijden ; op menige
plaats in 't boek zal men onvrijwillig uitroepen : "Dat ben ik! Dat
heb ik gevoeld! Die tranen heb ik geweend ." . 6'
In het nr. 10 van De Volksschool uit 1 885 schrijft men :

Sophie is geen werk van imaginatie : de personager zijn menschen,
die de Schrijfster kent en, naar het leven, teekent . Het zijn, om de
spreuk van Max Rooses te bezigen, geen vleeschgeworden grondbeginsels ; zij moraliseeren niet, zij leeven en handelen in de ware
w ereld . AI de ineen- en dooreenloopende elementen van ons volkswezen treden hier in hunne dadelijke levensrol te voorschijn . ó8

(67) HS 3426 Pl 166
(68) HS 3426 Pl 156
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Jan ten Brink schrijft in Nederland
Met bewonderenswaardige onpartijdigheid houdt de schrijfster den
evenaar, en spaart de eene partij zoomin als de andere .69
In verscheidene studies en recensies wordt erop gewezen dat Virginie
Loveling het ook aangedurfd heeft kritiek te geven op de liberalen .
Eduard Tingels en Jozef Monteine komen er niet goed uit, evenmin
als de Liberale Associatie . De Liberale Associatie houdt geen rekening met de omstandigheden op het platteland, ofwel omdat ze de
situatie daar niet kent, ofwel omdat ze andere belangen te verdedigen heeft . De raad van de waarachtige liberaal Haantjens slaan ze in
de wind. Ook voor de liberalen zat er een boodschap in Sophie. In
de Brugsche Beiaard van 12 december 1885 schrijft men :
Wat eene zedenles voor de liberalen! Hadden de hoogere standen
zich wat minder door de dwaalgedachten van 1830 laten leiden en
zich niet, door franschdolheid gedreven, van de Vlaamschsprekende
burgerij verwijderd en hare taal en zeden beschimpt, dan zouden zij,
die thans machteloos en sprakeloos moeten blijven, hun toegang tot
het volk behouden hebben . De geestelijkheid was beter beraden, zij
sprak het in zijne taal aan, zij bestreed de Vlaamsche Beweging niet,
maar wist ze behendig tot hare doeleinden te bezigen . . . . En thans
ook is de priester almachtig geworden, en zóó almachtig dat niets
hem ontzag meer inboezemen kan . Thans ook is 't liberalismus in
Vlaanderen's dorpen uitgeleefd ."'
H .K . schrijft in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 29 november
1885 :
De liberalen in de steden zullen, bij het lezen van die zoo meesterlijk geteekende realistische toestanden, beter tot het besef komen
der plichten, welke zij tegenover de van alle geestesverkeer verstoken
plattelandse bevolking te vervullen hebben ."

(69) Geciteerd in Bulletin bibliographique de la librairie generale de Ad. Hoste a Ganch
HS 3426 P/ 132-140 .
(70) HS 3426 P/ 149-151 .
(71) HS 3426 P/ 158 .
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3 .4 . Liberale propaganda

Zoals hierboven aangetoond, was de eerste reden voor de grote
populariteit van Sophie, de grote herkenbaarheid. Door die rake
beschrijvingen was het boek ook heel geschikt voor liberale propaganda . Uit verschillende aankondigingen blijkt dat Paul Fredericq
veel lezingen ging houden over Sophie. Een artikel dat Virginie
Loveling bewaard heeft uit het Vaderland van 28 maart 1886, geeft
ons een beeld van het verloop van zo'n lezing . Eerst gaf Paul Fredericq een samenvatting van het verhaal en las hij enkele fragmenten
voor
op zulke meesterlijke wijze . . . dat al de aanwezigen er door getroffen worden ; in menig oog blonk een traan, een traan van diep
medelijden, maar tevens van verontwaardiging .
Dan vertelt hij het verhaal van een onderwijzer die bijna exact hetzelfde lot heeft moeten ondergaan en de zaterdag tevoren begraven
is . Dan doet hij een oproep om voor de liberalen te stemmen :
M . Fredericq eindigde zijne aangrijpende voordracht met Benen
warmen oproep te doen, tot de kiezers der Brugschepoort . In Juni
aanstaande, vervolgde hij, moet gij u voor zoovele onrechtvaardigheid wreken, gaat eensgezind naar de stembus, kiest voor de
vrienden van het volksonderwijs ; en wijst dan met fierheid op den
jesuïtentoren van Drongen : tot daar en niet verder .' Z
In de correspondentie vinden we ook enkele brieven waarin toestemming gevraagd werd om Sophie op te nemen in liberale tijdschriften .
De eerste vraag komt uit Nederland op 29 mei 1890 . Zij willen
Sophie aanpassen aan het Nederlands publiek
met het oog op de verkiezingen in ons land voor de
Staten generaal in 1890 . (brief 57)

2de

Kamer der

Uit een volgende brief blijkt dat Virginie Loveling niet op deze vraag
wou ingaan .

(72) HS 3426 P/ 93 .
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Het is opvallend dat Virginie Loveling zelf vragende partij was om
Sophie als propaganda te gebruiken . Uit een brief van 5 oktober
1901 van Victor Heymans, de drukker-uitgever van Salvator, blijkt
dat Virginie Loveling gevraagd heeft om

Sophie in zijn liberaal

strijdblad op te nemen . In de brief van 5 oktober 1901 antwoordt
hij bevestigend op haar vraag en in de krant van vrijdag 11 oktober
1901, nr. 232 van de zesde jaargang, vinden we al deze krantenkop :

LEEST ZATERDAG ONS NIEUW MENGELWERK SOPHIE .
Een artikel over Sophie komt op de voorpagina :

SOPHIE . Zaterdagavond beginnen wij ons nieuw mengelwerk :
Sophie . Het is een echt Vlaamsch werk, van een onzer beste schrijfsters : Mejuffer VIRGINIE LOVELING . 't is geen dier uitheemsche
draken, die dan nog slecht vertaald, gewoonlijk aan de lezers wordt
opgedischt, maar een werk van letterkundige waarde en rechtstreeks
tegen de klerikale partij gericht . 't Bevindt zich dus in de beste voorwaarden om door een liberaal strijdblad te worden meegedeeld .
Buiten dit alles is het zeer aantrekkelijk en vol boeiende en
hartroerende verhalen .
In de krant van zaterdag 12 oktober vinden we dezelfde kop en een
gelijkaardig artikel op de voorpagina :
Ons nieuw mengelwerk, waarmee we Zaterdag aanvang zullen
nemen : Sophie is zooals we reeds zegden, van Mejuffer VIRGINIE
LOVELING . De naam alleen zegt genoeg . Iedereen kent Mejuffer
VIRGINIE LOVELING als eene der beste schrijfsters van ons land,
die door hare meeslepende geschiedenissen de gunst van het
leesgierig publiek verwierf.
SOPHIE is een harer meesterwerken, door en door anti-klerikaal,
onmeedoogend het onrecht geeselend, waarmee de klerikalen en
geestelijken zoo graag omgaan .
't Is bovenal een werk, dat in onze Moedertaal, het Vlaamsch, het
licht zag en staat dus ver boven die uitlandsche scheppingen,
gewoonlijk uitbroeisels van zieke geesten, waarvan de vertalingen
meestal als mengelwerken worden gebruikt .
Alleman zal Salvator knopen, om Sophie te kunnen lezen .
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In de krant van zondag en maandag 13 en 14 oktober verschijnt het
eerste hoofdstuk en een stukje uit het tweede uit het eerste deel van
Sophie. Vanaf dan wordt er elke dag een stukje uit Sophie afgedrukt,
tot we in de krant van 31 oktober, nr . 249, een grote aankondiging
terugvinden voor een nieuw mengverhaal : Klaproosje of een .%zuïtisch
Geheim. De dag daarvoor was nog een stuk uit het vijftiende hoofdstuk van het eerste deel van Sophie verschenen met de melding
"wordt voortgezet" . In de krant van 31 oktober vinden we echter
geen spoor meer van Sophie, noch in latere edities . Het is vreemd dat
het verhaal dat zo enthousiast aangekondigd was zo'n stille dood
stierf, na amper 45 bladzijden van de in totaal 470 bladzijden tellende roman . Misschien was het verhaal, dat nog niet verder was geraakt dan de aanloop tot het eigenlijke verhaal over de schoolstrijd,
niet strijdbaar genoeg voor de fanatieke lezers van Salvator.
In 1911 kwamen vragen om Sophie op te nemen van De Vrije Stem
uit Antwerpen en van 't Vrije Vlaanderen uit Brugge . Omdat van
beide kranten niet alle uitgaven teruggevonden werden, konden we
niet nagaan of Virginie Loveling haar toestemming gaf .

3 .5 . Vertalingen
Verder zitten er veel brieven in de correspondentie die handelen
over verschillende vertalingspogingen . Het eerste verzoek om een
Franse vertaling te maken, volgde kort na het verschijnen van Sophie.
Op 2 december 1 885 schrijft Paul Fredericq Virginie Loveling dat
Jean Stecher interesse heeft om Sophie te vertalen voor de Revue de
Belgique. De 25e december laat Fredericq haar weten dat Goblet
d'Alviella, de hoofdredacteur van de Revue, Sophie te lang vond . In
september 1 886 biedt er zich al iemand anders aan om Sophie in het
Frans te vertalen, de leraar Auguste Vierset . Virginie Loveling geeft
hem haar toestemming. Op 29 oktober stuurt hij haar enkele vertaalde hoofdstukken maar dan duurt het tot in april 1 887 dat ze nog
iets van hem hoort . Dan vraagt hij haar om uitstel omdat hij zich op
een examen wil toeleggen . Op 22 september schrijft hij haar dat hij
zijn belofte niet kan nakomen en zijn vertalingspogingen moet
opgeven . Ondertussen had een Engelse dame, van wie we de identiteit niet kennen, op aanraden van Netscher een poging gedaan om
Sophie in het Engels te vertalen . Ook zij moest afzien van haar plan,
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meldt Netscher op 19 juli 1887, omdat ze ziek geworden was . In mei
1 887 had Auguste Couvreur, die als voorzitter van de Schoolcommissie dicht betrokken geweest was bij de schoolstrijd, Paul
Fredericq gevraagd of Sophie al in het Frans vertaald was, en in
augustus schrijft zijn vrouw, Jessie, aan Paul Fredericq dat ze de
informatie over Sophie ontvangen hebben en ze heel graag een vertaling zouden bezorgen . Jessie staat er wel nog een beetje weigerachtig tegenover, vooral omdat ze geen Nederlands kent . Haar man
zou haar wel willen helpen . De 3e september vraagt Jessie aan
Virginie Loveling om elkaar eens te ontmoeten . Ze wil eerst enkele
problemen oplossen vooraleer ze met de vertaling van start kan gaan .
Ze moet een tijdschrift zoeken dat de Engelse Sophie zou willen publiceren en ze vindt ook dat ze eerst de basis van het Nederlands
moet leren . Er volgen nog verscheidene brieven waaruit blijkt dat
Virginie Jessie geregeld bezoekt maar de vertaling schiet niet goed
op . Op 1 december 1 887 schrijft Jessie : `lam very sorry to keep poor
"Sophie" waiting' Dan vinden we een hele tijd niets meer terug . In
oktober 1 890 laat Auguste Couvreur via Paul Fredericq weten dat
zijn vrouw er in Londen niet in geslaagd was een uitgever te vinden
en dat ze in New York een nieuwe poging zou doen . Waarschijnlijk
is dat haar nooit gelukt, want in de correspondentie vinden we geen
verdere sporen van een eventuele Engelse vertaling .
Vanaf 19 december 1888 vinden we een drukke briefwisseling van
Gustave Van Butsele met Virginie Loveling . In die eerste brief
schrijft hij dat hij al 100 bladzijden van Sophie vertaald heeft in het
Frans en dat hij zijn werk eigenlijk wel zou willen publiceren . Er
komt een goede samenwerking tussen auteur en vertaler tot stand .
Virginie Loveling verbetert alle drukproeven zorgvuldig maar er
ontstaan problemen met de Brusselse drukker de Noén . Op 29 april
1 890 meldt Van Butsele aan Virginie Loveling dat de Brusselaar afziet van de publicatie maar op 20 mei is er dan toch sprake van een
contract met de Noén . De 29e mei kondigt Van Butsele zijn bezoek
aan met de eerste gedrukte bladzijden van de Franse vertaling van
Sophie. Of de uitgave van de vertaling door Van Butsele voltooid
werd, weten we niet. We hebben de vertaling niet teruggevonden en
er ook geen verwijzingen naar gevonden . Hélène Piette 73 vermeldt in

(73) Hélène NIETTE, Les soeurs Loveling, Bruxelles, 1942, p . 87 .
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haar Franstalige studie over de gezusters Loveling de Franse vertalingen van de gedichten en enkele novellen van Rosalie en Virginie
Loveling. Ze spreekt ook over de vertaling van In Onze Vlaamsche
Gewesten en Emiliaantje door Heuvelmans, maar over Sophie vinden
we niets terug . Daardoor vrezen we dat, ondanks de ijver van Van
Butsele en van Virginie Loveling, de uitgave van de Franse Sophie
nooit werd voltooid door de Brusselse uitgever de Noén .
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DEEL

II : DE CORRESPONDENTIE

1 . Chronologische inventaris van de correspondentie van
Loveling, gebundeld in het handschrift 3426 P.*

Afzender

Virginie

Bestemmeling

Plaats en datum

1 Adolf Hoste

Virginie Loveling

Gent, 29/10/1884

2 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Gent, 30/9-1/10/1885

3 Cyriel Buysse

Virginie Loveling

Nevele, 1/10/1885

4 Adolf De Hoon

Virginie Loveling

Veurne, 12/10/1885

5 Arthur Cornette

Virginie Loveling

Antwerpen, 15/10/1885

6 Dhr. en Mevr. Cd .B .Huet-van der Tholl
Virginie Loveling

Paris, 19/10/1885

7 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Gent, 20/10/1885

8 Jan ten Brink

Virginie Loveling

Leiden, 23/10/1885

9 Adolf De Hoon

Virginie Loveling

Veurne, 23/10/1885

Virginie Loveling

Antwerpen, 24/10/1885

Virginie Loveling

Brussel, 29/10/1885

10 Les Elèves de Th emir
11 Karel Buls

Virginie Loveling
12 August Jan Stecher
13 Wwe Courtmans, geboren Berchmans
Léonie Fredericq

Liège, 29/10/1885
Maldegem, 5/11/1885

14 Wwe Courtmans, geboren Berchmans
15 Simon Fredericq

Léonie Fredericq

Maldegem, 22/11/1885

Virginie Loveling

Wien, 30/11/1885

16 P.N . van Kampen en Zoon
Virginie Loveling
17 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Amsterdam, 1/12/1885
Gent, 2/12/1885

18 P.N . van Kampen en Zoon
Virginie Loveling

Antwerpen, 9/12/1885

19 Conrad Buskeu Huet

Virginie Loveling

Amsterdam, 18/12/1885

20 Cyriel Buysse

Virginie Loveling

Nevele, 21/12/1885

21 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Gent, 25-26/12/1885

22 Lia Delgobe-Fredericq

Virginie Loveling

Paris, 31/12/1885

23 Johan Gram

Paul Fredericq

's-Gravenhalte, 2/1/1886

24 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Brussel, 4-5/1/1886

25 Fritz Smit Kleine

Virginie Loveling

Haarlem, 5/1/1886

(*) Met dank aan meur. Mariette Bonnet-Noe en aan dr . Klaas Willems, die behulpzaam
waren respectievelijk bij de lectuur van de Franse brieven en bij het ontcijferen van brief 70,
in Gotische letter.
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26 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Brussel, 6/1/1886

27 Karel Bogaerd

Virginie Loveling

Laken, 9/1/1886

28 George Karel Lodewijk Bergmann
Virginie Loveling

Lier, 10/1/1886

29 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Brussel, 25-2611/1886

30 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Brussel, 1/211886

31 Lia Del obe-Frederic

Vir mie Lovelin

Paris, 13/2/1886

32 Auguste Vierset

Virginie Loveling

Blankenberge,17/9/1886

33 Auguste Vierset

Virginie Loveling

St .-Hubert, 29/10/1886

34 Frans Netscher

Virginie Loveling

's -Gravenhage, 13/12/1886

35 Auguste Vierset

Virginie Loveling

St .-Hubert, 2214/1886

36 Auguste Couvreur

Paul Fredericq

Brussel, 22/5/1887

37 [zonder naam]

Virginie Loveling

's-Gravenhalte, 5/7/1887

38 Frans Netscher

Virginie Loveling

's-Gravenhalte, 19/711887

39 Jessie Couvreur

Virginie Loveling

Brussel, 26/8/1887

40 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Gent, 27/8/1887

41 Jessie Couvreur

Virginie Loveling

Brussel,

42 Jessie Couvreur

Virginie Loveling

Brussel, 21/9/1887

43 Auguste Vierset

Virginie Loveling

Namur, 22/911887

44 Jessie Couvreur

Virginie Loveling

Brussel, 5/11/1887

45 Jessie Couvreur

Virginie Loveling

Brussel, 1/12/1887

46 Eug . Vander Linden

Virginie Loveling

Antwerpen, 8/11/1888

47 Gustave Van Butsele

Virginie Loveling

Nukerke, 19/12/1888

48 Eug . Vander Linden

Virginie Loveling

Antwerpen, 30/12/1888

49 Gustave Van Butsele

Virginie Loveling

Nukerke,19/1/1890

50 Gustave Van Butsele

Virginie Loveling

Nukerke, 3/2/1890

51 Gustave Van Butsele

Virginie Loveling

52 Gustave Van Butsele

Virginie Loveling

Nukerke, 26/2/1890
Nukerke, 11/4/1890

53 Gustave Van Butsele

Virginie Loveling

Nukerke, 29/4/1890

54 Gustave Van Butsele

Virginie Loveling

Nukerke, 6/511890

55 Gustave Van Butsele

Virginie Loveling

Nukerke, 2015/1890

56 Gustave Van Butsele

Virginie Loveling

Nukerke, 29/511890

57 L .P. Walburgh-Schmidt

Virginie Loveling

58 L .P. Walburgh-Schmidt

Virginie Loveling

Amsterdam, 29/5/1890
Amsterdam, 101611890

59 Paul Fredericq

Virginie Loveling

's-Gravenhalte, 2/7/1890

60 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Gent, 20/711890

61 Th .Tromp

Paul Fredericq

's-Gravenhalte, 19/7/1890

62 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Gent, 17110/1890

63 Adolf Hoste

Virginie Loveling

Gent, 17/11/1890

3/9/1887

64 S .M .C . van Wermeskerken-Junius
Virginie Loveling

Rotterdam, 9/1/1891

65 Paul Fredericq

Virginie Loveling

Gent, 5/4/1891

66 Frans Van Kuyck

Virginie Loveling

Antwerpen, 3/2/1892

67 Adolf Hoste

Virginie Loveling

Gent, 6/2/1892
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68 Elisabeth Ceelaer
Virginie Loveling
Virginie Loveling
69 Johan Gram
70 Louisa Robelus-Vandervennet
Virginie Loveling
71 Nancy Robelus
Virginie Loveling
Virginie Loveling
72 F C . Tromp
73 Victor Heymans
Virginie Loveling
Virginie Loveling
74 Arthur Buysse
75 Paul Fredericq
Virginie Loveling
76 Gabriël Welvaert
Virginie Loveling
Maria Boedt
77 Virginie Loveling
78 Virginie Loveling
Maria Boedt
Virginie Loveling
79 Eugène Hubert
Virginie Loveling
80 Pol de Mont

Den Haag, 231811892
's-Gravenhalte, 121711893
Gent, 811211895
Brugge, 71611896
Den Haag, 41211898
Mechelen, 511011901
Brussel, 2211211910
Merelbeke, 71511911
Brugge, 2211211911
Gent, 21111921
Gent, 19/2/1923
Gent, 131101 [z .jaar]
[zonder pl ., zonder d .]

2 . Biografische notities van de correspondenten van Virginie Loveling
Adolf Hoste
Adolf Hoste werd in 1 846 geboren als de zoon van de Gentse boekhandelaar Hendrik Hoste, wiens huis een verzamelplaats was van Gentse liberale
flaminganten . Adolf zette de boekhandel van zijn vader voort die een
belangrijk verkooppunt van Noordnederlandse boeken geworden was .
Door zijn huwelijk met de weduwe Annoot voegde hij een belangrijke
drukkerij aan zijn zaak toe . Adolf Hoste ontplooide een grote activiteit als
uitgever van zijn liberale tijdgenoten . Naast het werk van de gezusters
Loveling gaf hij ook werken uit van P Fredericq, A . Bergmann, M . Rooses,
D . Sleeckx, J . Vuylsteke, de jonge Cyriel Buysse en vele anderen .
In 1909 werd de boekhandel Hoste overgenomen door Adolf Herckenrath . De drukkerij werd in 1914 omgevormd tot een naamloze genootschap . Een jaar later stierf Adolf Hoste.
bron
SIMONS, Ludo, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, deel I, De
negentiende eeuw, Tielt - Weesp, 1984, p . 66

Paul Fredericq
Paul Fredericq werd geboren op 12 augustus 1850 te Gent, waar hij ook
stierf op 30 maart 1920 . Hij was de oudste zoon van Cesar Fredericq en
Bathilde Huet . Hij studeerde aan het atheneum te Gent en aan de Ecole
Normale des Humanités te Luik, waar hij in 1871 geaggregeerde bij het
middelbaar onderwijs werd . Hij was actief als leraar in Mechelen en Aarlen
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tot hij in 1875 zijn speciaal doctoraat in de geschiedenis behaalde . Van dan
af werkte hij als leraar aan het atheneum te Gent . In 1 879 werd hij buitengewoon hoogleraar Nederlandse literatuur aan de universiteit te Luik .
Een jaar later kreeg hij de opdracht om ook hedendaagse geschiedenis en
de geschiedenis van België te doceren . In 1 883 keerde hij terug naar zijn
geboortestad om Nederlandse en algemene literatuur te geven . Vanaf
1 890 doceerde hij geschiedenis van België . Hij introduceerde de praktische oefeningen in het leerprogramma . Van 1891 tot 1895 was hij liberaal lid van de Gentse gemeenteraad. Hij streefde naar culturele integratie
met Nederland en was actief in het Algemeen Nederlands Verbond . Hij
schreef talrijke historische werken en meer dan één literatuurgeschiedenis .
Hij was een van de meest begeerde sprekers op de Nederlandse
Congressen en op zondagen gaf hij onnoemelijk veel publieke voordrachten . Van 1887 tot 1920 was hij de voorzitter van de Gentse afdeling van
het Willems-fonds . In die functie richtte hij 5 volksbibliotheken op en
ijverde hij voor Vlaamse liederenavonden . Ondanks het feit dat Fredericq
ijverig strijd voerde voor de verspreiding van de Nederlandse taal en cultuur kon hij toch niet akkoord gaan met de vernederlandsing van de universiteit onder de Duitse bezetting . Daardoor werd hij krijgsgevangen
genomen in 1916 .
In 1919 was hij de eerste naoorlogse rector van de Gentse universiteit .
Vier maanden later nam hij ontslag, waarschijnlijk om gezondheidsredenen want hij overleed kort daarna.
bronnen

COPPENS, E . Chris, Paul Fredericq, Gent, 1990 .
PREVENIER, Walter, in EVB, I, Tielt, 1973, p . 538-539 .
DE SEYN, Eugène, in Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres

et des Arts en Belgique, Bruxelles, 1935, p. 469 .
VICTOR, René, Paul Fredericq, in Twintig Eeuwen Vlaanderen, Deel 13,
Hasselt, 1976, p . 383-386 .

Cyriel Buysse
Cyriel Buysse werd geboren te Nevele op 20 september 1 859 als eerste zoon
van de industrieel Louis Buysse en van Pauline Loveling, de oudere zuster
van Rosalie en Virginie .
Nadat Cyriel Buysse lagere school gelopen had in Nevele ging hij naar
het Gentse atheneum . Zijn vader verwachtte dat zijn oudste zoon hem zou
opvolgen . Cyriel Buysses dromen gingen eerder uit naar een schrijversloopbaan . Daarin gestimuleerd door zijn tante Virginie, kroop zijn bloed
waar het niet gaan kon . In 1 890 verscheen zijn eerste belangrijke werk, De
biezenstekker, waarmee hij door het rauwe naturalisme de hele literaire
wereld in Vlaanderen en Nederland schokte .
20 1

Eind maart 1893 verscheen het eerste nummer van Van Nu en Straks,
met als redacteurs Cyriel Buysse, E . de Bom, Pr. van Langendonck en A .
Vermeylen . Een paar maanden later verscheen Het recht van de sterkste te
Amsterdam .
Op 1 oktober 1 896 trouwde Cyriel Buysse met Nelly Dyserinck en het
paar ging in Den Haag wonen . Heimwee dreef hem terug naar Vlaanderen
waar hij en zijn familie vanaf 1899 elk jaar de lente- en zomermaanden
doorbrachten .
In 1903 startte hij samen met Couperus en WG . Nouhuys Groot Nederland op .
In Vlaanderen werd Cyriel Buysse maar aarzelend ontdekt. Van de katholieke zijde kwam het verwijt dat zijn mensbeeld te somber en te grimmig
was . In 1910 werd hij in Nederland benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau en in datzelfde jaar werd door enkele Antwerpse vrijzinnigen het plan opgevat om Cyriel Buysse "een blijk van bewondering en sympathie te geven" . In 1911 kwam het dan tot een hulde, eerst in Antwerpen,
een week later in Gent . Maar in tegenstelling tot de viering van zijn tante,
Virginie Loveling, een jaar later, bleven de katholieken afwezig . In 1921
mocht Cyriel Buysse de Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde in ontvangst
nemen voor de periode 1915-17.
Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag werd Cyriel Buysse in
1929 gevierd in Brussel en Gent . Hem werd het kruis van Commandeur
in de Leopoldsorde overhandigd . Ook in de Haagse Kunstkring werd hij
gehuldigd . In 1930 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde . In de loop van 1931 verzwakte Cyriel Buysses
gezondheid . Begin juli 1932 werd hij getroffen door een beroerte en op 25
juli stierf hij te Afsnee nadat hij een paar dagen tevoren nog de baronstitel
ontvangen had .
bronnen
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Adolf de Hoon
Adolf de Hoon werd geboren te Kaprijke op 18 februari 1 820 en stierf in
Veurne op 3 oktober 1903 . Hij was Ridder in de Leopoldsorde, ere-ingenieur van de Noordwatering van Veurne en grondeigenaar.

bron
Burgerlijke Stand en Stadsarchief van Veurne .

Arthur Cornette
Arthur Cornette werd op 27 maart 1 852 geboren in Brugge . Hij studeerde voor ingenieur aan de Gentse universiteit waar hij actief was in Vlaamsvrijzinnige kringen . Hij onderbrak zijn studie en werd surveillant aan het
atheneum te Aarlen in 1874 . In 1 875 was hij kort redacteur bij de
Antwerpse krant De Koophandel. In juli 1875 werd hij adjunct-archivaris
van het Antwerps stadsarchief, in 1 880 leraar Nederlands en wiskunde aan
de Rijksnormaalschool te Antwerpen .
Vanaf 1 875 was Cornette zeer actief als spreker voor het Willemsfonds
en in de vrijmetselarij . Hij leverde talrijke wetenschappelijke en wijsgerige
bijdragen in een aantal tijdschriften en commentarieerde literaire figuren
en gebeurtenissen .
In 1 888 werd hij als liberaal provincieraadslid verkozen voor Antwerpen .
In 1 896 stichtte hij de Zuid-Nederlandsche Toneelbond . Cornette stierf te
Antwerpen op 9 maart 1907 .

bronnen
PREVENIER, Walter, EVB, I, Tielt, 1973, p . 338 .
DE SEYN, Eugène, Dictionnaire biographique de Sciences, des Lettres et
des Arts en Belgique, Bruxelles, 1935, p . 165 .

Conrad Buskeu Huet - van der Tholl
Cd . Buskeu Huet werd geboren te 's-Gravenhalte op 28 december 1826 .
Hij studeerde theologie te Leiden . Terwijl hij werkte als predikant te
Haarlem, schreef hij samen met zijn vrouwA .D . van derTholl enige novellen en werkte hij mee aan De Nederlandsche Spectator en aan De Gids. In
1862 nam hij ontslag als predikant en legde hij zich toe op literatuur . Hij
kreeg een vaste rubriek in De Gids: Kroniek en kritiek. Met Huet deed een
nieuwe vorm van kritiek zijn intrede in de Nederlandse letteren : hij deed
de grens tussen kunst en kritiek vervagen . Van zijn kritische opstellen
maakte hij kunstwerkjes . Soms werd hem verweten dat hij te veel inspanningen deed om het de lezer zo aangenaam mogelijk te maken in plaats van
een werk onbevooroordeeld te bespreken . Dit bezorgde hem veel vijanden .
Na twee jaar verliet hij De Gids. In 1 868 vertrok hij naar Nederlands-Indië .
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Toen hij na tien jaar terugkwam naar Europa vestigde hij zich in Parijs,
waar hij overleed op 1 mei 1886 .
In 1912 werd het grootste deel van zijn werk uitgegeven onder de titel
Verzamelde Werken - Fantasiera en kritieken, Historische en romantische
werken, Reisherinneringen . Vooral als criticus is zijn invloed op de schrijvers
van 1 880 zeer groot geweest .
bronnen
DE VOOYS, C .G .N ., Conrad Buskeu Huet, 's-Gravenhalte - Antwerpen,
1944 .
BRUMMEL, L ., Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland
1873-1886 . Jan ten Brink / Cd . Buskeu Huet, 's-Gravenhalte, 196311964 .
COLMJON, Gerben, Conrad Buskeu Huet . Een groot Nederlander, Den
Haag, 1944 .
TIELROOY, J ., in Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Deel IV,
Leiden, 1924, kol . 623-627 .
TE WINKEL, J ., Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, Deel
VII, 2e druk, Utrecht - Leeuwaarden, 1973, p . 432-450 .
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Conrad
Buskeu Huet, 's-Gravenhalte, 1986 . (Schrijversprentenboek deel 25)
Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse Letterkunde, Amsterdam Brussel, 1996, p . 77-78 .

Jan ten Brink
Jan ten Brink werd op 15 juni 1834 geboren te Oppingedam . Hij studeerde theologie te Utrecht en promoveerde in 1860 . Hij was leraar Nederlands
in Den Haag tot hij in 1 884 hoogleraar werd in Leiden . Hij schreef talrijke artikels in verschillende dagbladen over Nederlandse en Franse literatuur, Haagse toestanden en Europese gebeurtenissen die hij later bundelde
in Litterarische Schetsen en Kritieken . Hij was de auteur van de Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde. Hij schreef verscheidene waarderende kritieken van de werken van de gezusters Loveling . Hij stond heel positief
tegenover de Vlaamse Beweging en hield vaak spreekbeurten in Vlaanderen . In 1894 werd hij erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde . Hij stierf te Leiden op 19 juli 1901 .
Bronnen
LENSELINK, Samuel J ., in EVB, I, Tielt, 1973, p . 231 .
VROOM, Greta, Virginie Loveling en Noord-Nederland, onuitgegeven
licentieverhandeling, Gent, 1966, p . 17-21 .
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Karel Buis
Als zoon van een Mechelse goudsmid werd de jonge Buis, geboren te
Brussel op 13 oktober 1837, naar de beroepsafdeling van het Brusselse
atheneum gestuurd waar hij opgeleid werd tot juwelier . In het kader van
die opleiding verbleef hij enkele maanden in Parijs en in Italië . Zijn sociale bekommernis was groot en in 1 864 stapte hij in de politiek . Met enkele
vrienden stichtte hij de Ligue de l'Enseignement naar het voorbeeld van Tot
Nut van 't Algemeen in Nederland . In 1 877 stelde Buis zich kandidaat op
de liberale lijst te Brussel en hij werd verkozen als gemeenteraadslid . In
1879 werd hij schepen van onderwijs . Van 1881 tot 1899 was hij burgemeester van Brussel . Van 1 882 tot 1 884 en van 1 886 tot 1 894 zetelde hij
in de Kamer der Volksvertegenwoordigers . Als schepen en burgemeester
spande hij zich in voor de verbetering van het lot van de arbeidersklasse en
voor het handhaving van het Nederlands in Brussel . Hij zorgde er onder
andere voor dat Vlaamse kinderen in Brussel lager onderwijs in hun moedertaal konden krijgen . Hij zette zich ook actief in voor de vernederlandsing van het hoger onderwijs . Buls nam tevens beslissende stappen om van
Brussel een mooie stad te maken . Door zijn toedoen kwam bijvoorbeeld de
Koninklijke Vlaamse Schouwburg tot stand . Toen koning Leopold II en de
koningin een paar dagen na de opening, op 13 oktober 1887 een vertoning
bijwoonden in de KVS, verwelkomde Buis hen in het Nederlands en sprak
Leopold II zijn eerste officiële Nederlandse redevoering uit .
Als voorzitter, en later als ondervoorzitter, van het Willemsfonds hield
Buls verscheidene voordrachten en werkte hij mee aan het tijdschrift van
dit fonds . Hij stierf te Brussel op 13 juli 1914 .

Bronnen

LOOPMAN, Theophiel en SCHARPÉ, Lodewijk, Geschiedenis der
Vlaamsche Letterkunde van het jaar 1 830 tot heden, Antwerpen, 1899, p .
366 .
MARTENS, Mina, in Biographie nationale publiée par 1'Académie royale
des sciences, des lestres et des beaux-arts de Belgique, deel 30, Bruxelles,
1959, kol . 231-236 .
PLOMTEUX, Greet, in EVB, I, Tielt, 1973, p . 264 .

August Jan Stecher
Stecher werd geboren te Gent op 11 oktober 1 820 als de zoon van een
Duitse vader en een Vlaamse moeder . Hij studeerde aan de Gentse universiteit waar hij onder andere de lessen van Francois Huet volgde . In 1841
promoveerde hij tot doctor in de letteren en wijsbegeerte . Dit is voor
Stecher de start van een briljante carrière in het hoger onderwijs .
Aanvankelijk bleef hij in Gent als repetitor geschiedenis en Latijn . Zijn
interesse ging uit naar de taal- en letterkunde van zowel de klassieke als de
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moderne talen . In zijn Gentse periode publiceerde hij stukken over politiek
en literatuurgeschiedenis in de Broedermin en in La Flandre Liberale.
In 1 850 werd hem door C . Rogier een leerstoel aangeboden aan de universiteit van Luik . Tot een paar jaar na zijn emeritaat doceerde Stecher er
de geschiedenis van de Griekse, Latijnse, Franse en Nederlandse literatuur.
Hij gaf blijk van een vernieuwde geest en zijn interesses en kennis waren
heel divers . Zijn cursus Frans aan de Normaalschool in Luik transformeerde hij in een cursus vergelijkende literatuurwetenschap . Hij situeerde literaire werken in een sociale, politieke en filosofische context zonder de
esthetische, stilistische en theoretische aspecten uit het oog te verliezen .
Stecher speelde een belangrijke rol in het verspreiden van de Nederlandse
literatuur. Hij maakte zijn Franstalig publiek vertrouwd met de Vlaamse
Beweging, met de Nederlandse taal en literatuur . Hij vertaalde het werk
van Conscience in het Frans en in 1886 werd zijn Histoire de la litterature
néerlandaise en Belgique uitgegeven . In 1 887 schreef hij het voorwoord in
de bloemlezing Nos Poètes flamands de 1830 à 1880. Hij stierf te Luik op 3
september 1909 .
Bron
GOBBERS, W., in Biographic nationale publiée par l'Académie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, deel 34, Bruxelles, 1968,
kol . 726-734 .

Wwe Courtmans, geboren Berchmans
Johanna Desideria Berchmans werd geboren te Oudegem op 6 september
1811 en werd in het Frans opgevoed . Mede onder invloed van J .B .
Courtmans met wie zij in 1 836 trouwde, leerde ze Nederlands . Haar man
heeft, als leraar Nederlandse taal- en letterkunde en als samensteller van een
aantal leer- en leesboekjes voor de jeugd, steeds geijverd voor de verbreiding
van de Nederlandse taalkennis en voor beter onderwijs van het Nederlands .
Na het overlijden van haar man in 1855 vestigde Wwe Courtmans zich
in Maldegem waar ze een kostschool opstartte om in haar levensonderhoud
en dat van haar 8 kinderen te voorzien . In de periode van de schoolstrijd
ondervond haar vooruitstrevende onderwijsmethode tegenkantingen die
leidden tot de sluiting van de school in 1885 .
Vanaf haar vijftigste wijdde Wwe Courtmans zich aan het schetsen van
het dorps- en landleven . Daarvóór had ze enkel prijsversjes en jaarboekgedichtjes geschreven . Niet minder dan 58 zedenromans en novellen vloeiden
uit haar pen en ze publiceerde in verscheidene Nederlandse tijdschriften .
Ze was geestdriftig vlaamsgezind en wou met haar werk een bijdrage leveren aan de opvoeding van het volk . Haar verhalen bevatten dan ook altijd
een lesje dat men volgens Loopman en Scharpé al van de eerste bladzijden
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voelt aankomen . Het verhaal Het geschenk van de jager steekt boven al haar
werken uit en werd in 1865 met de Vijfjaarlijkse Prijs voor Nederlandse
Letterkunde bekroond . In 1883 werd haar het ridderkruis der
Leopoldsorde uitgereikt . Ze stierf te Maldegem op 22 september 1 890 als
een gerespecteerde en vereerde dame .
Bronnen
DE BOCK, Eugène, De Vlaamse Letterkunde, Antwerpen-Den Haag,
1953, p .138 .
LOOPMAN, Theophiel en SCHARPÉ, Lodewijk, Geschiedenis der
Vlaamsche Letterkunde van het jaar 1 830 tot heden, Antwerpen, 1899,
p .167, 235-240 .
DEGROOTE, Gilbert, in EVB, I, Tielt, 1973, p . 343 .
HAMELIUS, Paul, Histoire politique et littéraire du mouvement flamand,
Brussel, 1894, p . 198-203 .
STECHER, Jean, Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique,
Brussel, 1886, p . 323 .
STREUVELS, Stijn, Over Vrouwe Courtmans, Maldegem, 1911 .

Leonie Fredericq
Leonie Fredericq werd in 1 852 geboren als tweede dochter van Joseph
Fredericq, een halfbroer van Virginie Loveling, en Ursula Cackaert .
Door toedoen van haar neef Albert Fredericq werd Leonie benoemd als
lerares aan de gemeenteschool van Aalter . Ze ging zich daar vestigen met
haar moeder en haar zussen Mathilde en Adèle . Hun geluk was echter van
heel korte duur. De schoolstrijd woedde al hevig en de systematische vijandigheden van de clerus leidden tot haar vroegtijdige dood in 1887 . Haar
burgerlijke begrafenis zorgde voor een schandaal in Aalter. Haar moeder en
zussen verlieten de gemeente en vestigden zich in Gent, waar ze een winkel
openden .
Bron
FREDERICQ, Louis, Notes sur la famille Fredericq - Beaucarne, [z .pl .],
1940, p . 43 .

Simon Fredericq
Simon Fredericq werd op 27 september 1 857 geboren te Gent, waar hij op
5 december 1934 stierf. Hij was het jongste kind van Cesar Fredericq, een
halfbroer van Virginie Loveling, en Bathilde Huet . Hij studeerde eerst aan
het atheneum en later aan de universiteit van zijn geboortestad . Hij was een
briljante student geneeskunde . Toen hij afgestudeerd was in Gent maakte
hij studiereizen naar Parijs, Wenen en Stockholm .
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In 1 892 trouwde hij met Louisa Beaucarne . Hij zette de praktijk van zijn
vader in Gent voort en behaalde ondertussen zijn speciaal doctoraat in de
gynaecologie en verloskunde . Hij werd eerste assistent van Prof. van
Cauwenberghe en bleef regelmatig publiceren . Maar wanneer de professor
stierf werd in plaats van Fredericq een jonge katholiek zonder ervaring
benoemd . Simon Fredericq werd dan diensthoofd in een ziekenhuis en één
van de eerste gynaecologen in Gent . Hij was ondertussen een autoriteit
geworden . Hij werd benoemd tot voorzitter van de "Société de médecine
de Gand" en de "Société beige de gynécologie et d'obstétrique" .
Zoals vele anderen in zijn familie had Simon Fredericq ook literaire aspiraties . Zijn Souvenirs de Voyages werden gepubliceerd in de Revue de
Belgique. Tijdens de Eerste Wereldoorlog schreef hij om zijn tijd te verdrijven zijn memoires en na de oorlog schreef hij onder verschillende pseudoniemen een aantal romans die gepubliceerd werden in La Flandre Liberale.
Bron
FREDERICQ, Louis, Notes sur la famille Fredericq
1940, p . 132-160 .

Beaucarne, [z .pl .],

EN . Van Kampen
Pieter Nicolaas van Kampen werd geboren op 26 januari 1818 te Leiden .
Hij ging naar het stedelijk gymnasium te Amsterdam waar hij daarna zes
jaar stage liep in een boekhandel . Op 1 januari 1841 startte hij met een
eigen debiet- en uitgeverszaak in Amsterdam . Nog in hetzelfde jaar nam hij
de uitgave van De Gids van zijn leermeester over . Daardoor kwam hij met
heel veel bekende wetenschapsmensen en kunstenaars in contact . Naast
literatuur gaf hij o .a . ook rechtswetenschappelijke, historische en theologische werken uit . Een groot aantal vertalingen van populaire buitenlandse
schrijvers zagen bij hem het licht . Hij zorgde ook voor de beste schooluitgaven van Nederland . Op 1 januari 1873 werd zijn zoon deelgenoot in de
zaak en werd de naam veranderd in EN . van Kampen en Zoon . Op 19
mei 1888 stierf Pieter Nicolaas van Kampen maar de naam van de zaak
bleef onveranderd.
Bron
ZUIDEMA, E ., in Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Deel
III, Leiden, 1914, kol . 662-663 .
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Lia Delgobe-Fredericq
Lia Fredericq werd op 2 januari 1 854 te Gent geboren als de dochter van
Cesar Fredericq en Bathilde Huet . Ze huwde met de Franse ingenieur
Emile Delgobe en ging naar Parijs wonen, waar ze verschillende sociale
werken opstartte voor de arbeiders uit de fabriek van haar man . Ze kregen
drie kinderen : Edouard, Juliette en Marguerite .
Op 23 juli 1 896 stierf Lia te Parijs aan de gevolgen van kanker .
Bron :
FREDERICQ, Louis, Notes sur la famille Fredericq - Beaucarne, [z .pl .],
1940, p . 128 .

Johan Gram
Johan Gram was een Nederlands schrijver die leefde van 1833 tot 1871 .
Hij was redacteur van het tijdschrift Het Leeskabinet, een tijdschrift dat in
Nederland echter weinig gelezen werd . Hij was een groot bewonderaar van
het werk van Virginie Loveling en verzocht haar mee te werken aan Het
Leeskabinet. Ondanks haar ijverige medewerking ging het tijdschrift in
1903 ten onder .
Bronnen
ELSLANDER, Antonin Van, De "Biografie" van Virginie Loveling, Gent,
1963, p . 37 .
ELSLANDER, Antonin Van en MUSSCHOOT, Anne Marie, "Corres-pondentie van de gezusters Loveling : brieven van en aan Paul Fredericq",
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X, Gent, 1994, p . 40-41 .
VROOM, Greta, Virginie Loveling en Noord-Nederland, onuitgegeven
licentieverhandeling, Gent, 1966, p . 22-24 .

Fritz Smit Kleine
De Nederlandse schrijver F Smit Kleine werd in Haarlem geboren op 11
april 1845 . Hij schreef lyriek en novellen . In 1 872 richtte hij Spar en Hulst
op . Hij was mede-oprichter en mede-redacteur van De Baniervan 1 875 tot
1880 . Hij is redacteur geweest van Nederlanden van De Leeswijzer. Tussen
1902 en 1907 leidde hij het maandblad Den Gulden Winckel. Zijn kunstzinnig oeuvre was modern voor zijn tijd maar met een archaïsche inslag . Na
1880 publiceerde hij nog weinig van betekenis . Op 5 maart 1931 stierf hij
te Doorn .
Bron
Winkler Prins Encyclopedie, zesde druk, Amsterdam - Brussel, 1951, deel
12, p . 154 .
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Karel Bogaerd
Karel Bogaerd werd geboren in het Oost-Vlaamse Kalken in 1834 . Hij was
achtereenvolgens stationschef, boekhandelaar, werktuigkundige, bediende
op het ministerie van Openbare Werken en leraar werktuigkunde aan de
Industriële School te Laken .
In 1861 schreef hij een hulde aan de dichters Willems, Ledeganck en Van
Duyse in De drie Zangers Willems, Ledeganck en Van Duyse. Een trilogie.
Ook voor zijn latere werken gaven vaderlandsliefde, wetenschap en erkentelijkheid de doorslag . Bogaerd gaf ook de postume werken uit van Vervier
en van Mevr. David, geboren Van Peene . Zijn cantate Het Scheppingslied
werd bekroond door de Koninklijke Belgische Academie . Hij werkte ook
mee aan diverse tijdschriften . Bogaerd stierf te Laken in 1906 .
Bronnen
LOOPMAN, Theophiel en SCHARPÉ, Lodewijk, Geschiedenis der
Vlaamsche Letterkunde van het jaar 1 830 tot heden, Antwerpen, 1899,
p . 302 .
DE SEYN, Eugène, in Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres
et des Arts en Belgique, Bruxelles, 1935, p . 66 .

George Karel Lodewijk Bergmann
George Bergmann werd op 30 juli 1805 geboren te Lier waar hij ook stierf
op 14 december 1893 . Hij werd thuis samen met J .E Willems, die bid hen
kind aan huis was, onderricht door zijn vader in klassieke talen,
Nederlands, Frans, Duits en literatuur . In 1828 promoveerde G . Bergmann
tot doctor in de rechten aan de Gentse universiteit . Van 1 853 tot 1 872 was
hij burgemeester van Lier . Zijn memoires werden postuum, in 1895, door
Paul Fredericq uitgegeven als Uit Vader Bergmann's Gedenkschriften, die
belangrijke gegevens bevatten over de Hollandse periode, de Belgische
omwenteling, Jan Frans Willems en zijn zoon Anton Bergmann, de auteur
van Ernest Staes (1874) .
Bron
DE CEULAER, José, in EVB, I, Tielt, 1973, p .179 .

Auguste Vierset
Auguste Vierset werd geboren in 1 864 te Namen . In 1 884 werd hij als
regent benoemd aan de middelbare school in Waver, later in St Hubert. In
1 893 gaat hij in de journalistiek als medewerker van L'Express in Luik.
Daarna werd hij secretaris van de redactie van achtereenvolgens
L'Indépendance Beige en Le Petit Bleu waarvan hij directeur werd in 1908 .
Twee jaar later zegde hij de journalistiek vaarwel .
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Hij debuteerde in de literatuur met zijn studie van de Waalse taal . Als
aquarellist exposeerde hij onder meer in Brussel en Luik .
Bron
DE SEYN, Eugène, in Dictionnaire biographique de Sciences, des Lettres
et des Arts en Belgique, Bruxelles, 1935, p . 1141 .

Frans Netscher
Frans Netscher werd op 30 april 1 864 in 's-Gravenhalte geboren . Als scholier schreef hij al stukjes voor een plaatselijke courant . Maar het was pas
toen hij in Den Haag op de hogereburgerschool kwam dat hij interesse
kreeg voor literatuur. Dank zij Ten Brink, één van zijn leraren daar, ontdekte Netscher Zola, met wie hij zou blijven corresponderen . In een aantal
bladen schreef hij over de beginselen van het naturalisme maar de redactie
van de toonaangevende De Gids toonde geen belangstelling . Dit zette
Netscher ertoe aan om te reageren tegen de gevestigde letterkundigen .
Vanaf 1 885 werkte hij mee aan De Nieuwe Gids. Kritiek op Netscher kwam
uiteindelijk niet uit de hoek van de oude garde, maar uit die van de jonge
generatie . Netscher kreeg de bijnaam Frans de Snijder omdat hij nogal
eigenwijs was en graag scherp polemiseerde . In 1 896 startte hij samen met
de uitgever Loosjes De Hollandsche Revue op. Een opmerkelijk maandblad
waarin Netscher zijn generatie degelijk inlichtte over aktualiteit, wetenschap en kunst . Nadat hij de Revue vijfentwintig jaar alleen en onafgebroken volgeschreven had, werd hij door een nieuwe uitgever ontslagen . Dat
was een zware slag voor Netscher want alhoewel hij ook wethouder en een
internationaal erkend tijdwaarnemer op wielerwedstrijden was, was De
Hollandsche Revue voor hem heel belangrijk gebleven . In november 1823
stierf Netscher als een opgebrand en ontgoocheld man .
Bronnen
ASSELBERGS, W.J .M .A ., Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden, Deel IX, Amsterdam - Brussel, 1951, p . 45-48 .
LAMMERS, A., in Biografisch Woordenboek van Nederland III, 's-Gravenhage,1994, p . 427-429 .

Auguste Couvreur
Auguste Couvreur werd geboren te Gent op 24 oktober 1827 . De eerste
jaren van zijn leven bracht hij daar door maar vanaf 1 835 ging de familie
in Haarlem wonen . In 1 837 werd Auguste naar de industriële school in
Elberfeld gestuurd . In 1 844 keerde hij terug naar Gent om er aan de universiteit filosofie te studeren . Wanneer hij zijn kandidaatsdiploma behaald
had trok hij naar Parijs om zijn studie te voltooien aan het College de
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France en aan de Sorbonne . In 1 849 keerde hij terug naar België en stapte
hij in de journalistiek . Hij werkte voor verschillende tijdschriften, tot hij in
1 854 vast werd bij L'Indépendance Beige waar hij instond voor de buitenlandse politiek . Doordat hij goed gekend was in Groot-Brittannië werd hij
correspondent voor de Times. Hij organiseerde en woonde veel conferenties en internationale congressen van diplomaten bij . Hij kende veel talen
en had een grote interesse voor economie en sociale zaken . Hij was onder
andere één van de stichters van "L'association internationale pour le Progrès
de Sciences socialen" . In 1864 kon men hem overtuigen om zich liberaal
kandidaat te stellen voor het arrondissement Brussel . Hij werd verkozen en
zou 25 jaar lang gedeputeerde blijven . Hij bracht het tevens tot vice-voorzitter van de Kamer .
Hij voerde een strijd voor neutraal lager onderwijs voor iedereen . Als
voorzitter van "L'Association pour l'enseignement professional pour Jeunes
Filles" zorgde hij voor de oprichting van de eerste huishoudschool in 1888 .
Die school kreeg na de dood van Couvreur in 1 894 de naam L'Ecole
Couvreur.
Bronnen
DE COSTER, Sylvain, in Biogaphie Nationale, deel 43 spl ., Brussel, 198384, kol . 227-235 .
LEBROCQUY, Guill ., Types et profils parlementairen, Bruxelles, 1873,
p .194 .

Eugeen Vander Linden
Eugeen Vander Linden was een beeldhouwer uit Antwerpen . Hij was
getrouwd met Maria Theresia Wilhelmina Van Ryswyck. In 1 892 maakte
hij het borstbeeld van Virginie Loveling dat haar door het Willemsfonds
Antwerpen aangeboden werd . Op 13 december 1910 stierf hij te
Antwerpen, zesenzestig jaar oud geworden .
bron

Burgerlijke Stand van Antwerpen .

Gustave Van Butsele
Gustave Frédéric Van Butsele werd geboren te Gent op 2 februari 1823 .
Op 6 april 1879 verliet hij de gemeente Nukerke (nu Maarkedal), waar hij
ingeschreven stond als grondeigenaar, en ging hij naar Oudenaarde wonen,
waar hij blijkbaar aangesteld werd als arrondissementscommissaris . Hij zijn vrouw en dochter bleven in Nukerke wonen - betrok een woning op
de Markt, nr. 2 . Dit was heel waarschijnlijk zijn ambtswoning want na hem
kwam er ook een arrondissementscommissaris wonen . Op 25 juli 1885
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keerde hij terug naar Nukerke en werd nu ingeschreven als advocaat. Op
30 juni 1904 ging hij zich met zijn vrouw en dochter vestigen in Namèche
(nu Andenne), waar hij op 3 maart 1909 stierf.

bronnen
Burgerlijke Stand van Maarkedal, Oudenaarde en Andenne .

Theodoor Tromp
Theodoor Tromp werd geboren te Amsterdam op 7 maart 1857 . Op zijn
zestiende trok hij naar Zuid-Afrika waar hij veel reisde als secretaris van de
president van Transvaal . Na enkele omzwervingen keerde hij terug naar
Nederland . Hij vestigde zich in Den Haag waar hij aanvankelijk klerk was
en daarna op een ministerie werkte . Hij publiceerde artikels in kranten en
tijdschriften en ook enkele novellen en op zijn eenentwintigste werd hij lid
van de Maatschappij van Letterkunde . Zijn Herinneringen uit Zuid-Afrika
(1879) werden het meest bekend . Hij was de echtgenoot van Nelly
Dyserinck, die na de dood van haar man in het huwelijk zou treden met
Cyriel Buysse .
Theodoor Tromp overleed op 10 oktober 1891 te Haarlem als een vrij
bekend schrijver. In zijn levensbeschrijving noemde Margadant Tromp een
man van smaak en talent, van geest, humor en satire .

Bronnen
ELSLANDER, Antonin Van en MUSSCHOOT, Anne Marie, "Correspondentie van de gezusters Loveling: brieven van en aan Paul Fredericq",
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X, Gent, 1994, p . 112 .
ZUIDEMA, in Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Deel IV,
Leiden, 1918, kol . 1345-1346 .

Sophie Margaretha Cornelia van Wermeskerken - Junios
S .M .C . Junios werd op 23 november 1853 in het Nederlandse Tiel geboren waar haar vader predikant was . Ze groeide op in een groot gezin . Net
zoals haar oudere zuster, Francisca J .J .A . IJzerman - Junios (pseud . Annie
Floore) wijdde Sophie zich aan literatuur. Aanvankelijk werd ze bekend
onder de naam Bella, daarna onder die van Johanna van Woude .
Ondertussen was ze getrouwd met de notaris van Wermeskerken . In 1874
debuteerde zij met het kortverhaal Eene week uit logeerera. Haar eerste grotere roman, Hare roepinggetrouw, verscheen in 1879 . Werken van haar werden ondermeer gepubliceerd in de tijdschriften Nederland, Europa, Eigen
Haarden in de Hollandse Lelie. Weekblad voor jonge dames waarvan zij sinds
1 887 redacteur was . Ze maakte grote naam met Een Hollandsch binnenhuisje in 1888, dat tien jaar later aan zijn zevende druk toe was . Haar
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roman Tom en ik (1889) was ook heel populair . In 1894 verscheen daarvan
te Londen de Engelse vertaling als A young wife's ordeal .
In al haar werken schilderde Sophie M .C . van Wermeskerken - Junius
het familieleven in Nederland . Ze vereerde het huwelijk en prees dit aan
haar publiek, dat voornamelijk uit vrouwen bestond, aan . De "jeugdige
lelietjes" dweepten met haar. Gedurende de laatste twee decennia van de
vorige eeuw behoorde ze tot de populairste schrijfsters van Nederland .
In 1893 werd aan S .M .C . van Wermeskerken - Junius als een van de eerste vrouwen het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde toegekend .
Haar laatste levensjaren waren droevig en eenzaam . Ze had te kampen
met depressies ten gevolge van teleurstellingen . Nadat ze in 1901 al alleen
was gaan wonen om te herstellen, werd ze naar een instelling te Utrecht
overgebracht, waar ze op 20 november 1904 overleed .
Bronnen :
ASSELBERGS, W.J .M .A ., Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden, Deel IX, Amsterdam - Brussel, 1951, p . 13 .
TE WINKEL, J ., ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, Deel
VII, 2e druk, Utrecht - Leeuwarden, 1973, p . 33 .

Frans Van Kuyck
Frans Van Kuyck werd op 9 juni 1 852 geboren in Antwerpen als zoon van
een dierschilder bij wie hij de eerste beginselen van het vak leerde . Zijn verdere opleiding tot schilder-etser kreeg hij aan de Koninklijke Academie in
Antwerpen waar hij later doceerde .
Naast het schilderen, etsen en lesgeven stapte Van Kuyck ook in de politiek .
In 1 888 werd hij verkozen als provincieraadslid voor de liberale Bond der
Democratische Vooruitstrevende Vereenigingen . In 1891 werd hij gemeenteraadslid en in 1 895 schepen voor schone kunsten van Antwerpen, welke
functies hij waarnam tot aan zijn overlijden op 31 mei 1915 .
Bron
VAN ROEP, Jan, in EVB, II, Tielt, 1975, p . 809 .

Louisa Robelus-Vandervennet
Louisa (Ludovica) werd geboren te Vosselare op 17 september 1850 . Ze
was één van de vijf kinderen van Felix Vandervennet en Marie Fredericq
(1823-1900), de jongste halfzus van Virginie Loveling . Ze trouwde met
Pierre Robelus, die net zoals zij actief was in het onderwijs te Gent . Op 18
maart 1929 overleed ze te Gentbrugge .
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Bronnen
FREDERICQ, Louis, Notes sur la famille Fredericq - Beaucarne, [z.pl .],
1940, p . 45 .
Burgerlijke Stand van Gent.

EG . Tromp
Frederic Cornelis Tromp werd geboren te Vlissingen op 13 maart 1828 en
overleed te 's-Gravenhalte op 19 juli 1900 . Hij was een liberaal lid van de
Provinciale Staten van Noord-Holland, wethouder en minister van Marine
in het derde kabinet-Heemskerk (1887-1888) .
Bron :
RAMAER, J .C., in Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Deel X,
Leiden, 1937, kol . 1061 .

Victor Heymans
Martin Charles Joseph Victor Heymans werd geboren te Mechelen op 28
juni of juli 1861 (beide versies komen voor in de registers van de
Burgerlijke Stand) . Wanneer hij trouwde met Marie H .J . Camby, ging hij
zich vestigen in Tienen . Op 27 juli 1885 werden Victor Heymans en zijn
vrouw opnieuw in Mechelen ingeschreven . Victor was leraar van beroep .
Op 28 juli 1 886 verhuisde hij met zijn vrouw naar Beauring en na twee
jaar, in november 1888, kwamen ze terug naar Mechelen . Een jaar later liet
Heymans zijn job als leraar varen en nam hij de zaak van de Mechelse drukker J . Bollen over .
Van Bollen nam hij de uitgave over van De Maanblusscher, één van de
oudste dagbladen van Mechelen . Geleidelijk aan ruimden de binnen- en
buitenlandse nieuwsberichten plaats voor lokale liberale propaganda . In de
jaren 1889-1892 was De Maanblusscher het voornaamste politiek orgaan in
Mechelen . Heymans startte ook een Franstalige editie van De Maanblusscher, L'Echo . De Maanblusscher werd tot en met de laatste aflevering
van 19 september 1 895 bij Victor Heymans gedrukt .
Dan ging hij van start met De Beiaard, opnieuw een dagblad met liberale strekking .
Victor Heymans gaf vanaf 1890 ook één van de vurigste liberale kiesbladen uit die Mechelen ooit gekend heeft, jan die lacht.
Naast de bladen die hij uitgaf voor de Mechelaars, gaf hij ook enkele
kranten uit voor de plattelandsbevolking . Die kranten gaven, naast liberale propaganda, vooral sensatienieuws .
Nadat De Beiaard zijn bestaan had gestaakt, rolde er drie dagen later een
nieuwe liberale krant van de persen in de drukkerij van Victor Heymans,
Salvator, Dagblad voor geheel 't arrondissement Mechelen en de omliggende
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gemeenten . Dit politieke nieuwsblad bood aanvankelijk ook buitenlandse
nieuwsberichten aan maar ontwikkelde zich meer en meer tot een zuiver
lokaal en politiek strijdblad, dat een voortdurende spreekbuis werd voor
verkiezingsnieuws en propaganda . De eerste drie jaar was Salvator eigendom van Victor Heymans, die er naast drukker ook uitgever van was . Vanaf
1 897 nam de Samenwerkende Maatschappij "De Liberale Drukpers" het
bezit van het dagblad over .
Ondertussen gaf Heymans verschillende kiesbladen en andere gelegenheidsuitgaven uit .
Vanaf 1 896 verscheen Belgique Athénée, fédération des Elèves des Athénées
de Belgique. Dit blad van de leerlingen uit verschillende athenea bezorgde
literaire artikels en rapporten uit de verschillende centra en bleef jarenlang
verschijnen .
Ook met Le Dante begaf Victor Heymans zich op het literaire pad . Met
dit blad hoopte hij de onverschilligheid tegenover literatuur weg te werken .
Heymans slaagde echter niet in zijn opzet en staakte met deze literaire
revue na amper 16 nummers .
Praktisch ieder jaar gaf de bedrijvige drukker nieuwe bladen uit, terwijl
reeds bestaande er gedrukt bleven .
Op 23 mei 1900 overleed de echtgenote van Victor Heymans, Marie
H .J . Camby.
De Straah het dagblad dat in 1902 Salvator verving en bij hem gedrukt
werd, ging er prat op het enig officieel orgaan te zijn van de Liberale
Associatie van Mechelen . In het eerste decennium van de twintigste eeuw
was het de geduchtste tegenstander van de katholieke Gazet van Mechelen
en van de socialistische Vooruit.
In 1903 hertrouwde Victor Heymans met Hendrika Norbertina
Catharina De Backer. Vanaf 1907 begon hij zijn bladen niet meer op zijn
eigen naam maar op naam van zijn vrouw en kinderen uit te geven . In
1910 keerde hij terug naar zijn oorspronkelijk beroep en hij werd leraar aan
de normaalschool te Brussel . Twee jaar later ging Victor Heymans zich met
zijn gezin in Ukkel vestigen . Daarmee vertrok een uiterst actieve en belangrijke persoon uit de Mechelse drukkerskringen . Alles bij mekaar werden in
zijn bedrijf 31 verschillende dagbladen of tijdschriften gedrukt . Vooral
voor de liberale partij betekende Victor Heymans een grote hulp en medewerker. Hij was ook voorzitter van de Liberale Voorwacht .
Bronnen
Stadsarchief Mechelen
RYCKMANS, Pierre, Drukkers en pers te Mechelen (1773-1914)
Repertorium, Bijdragen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Leuven-Parijs, 1972, p . 47-SS .
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Arthur Buysse
Arthur Buysse werd op 14 april 1 864 in Nevele geboren als tweede zoon
van Louis Buysse en Pauline Loveling . Hij is dus de jongere broer van
Cyriel Buysse .
Hij promoveerde in de rechten en werd in 1909 liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eeklo . Ondanks het feit dat
Buysse in en buiten het parlement ijverde voor de vernederlandsing van de
Gentse Universiteit en voor de volledige erkenning van het Nederlands in
het leger was hij een zeer gematigde flamingant . Hij stierf te Gent op 28
september 1926 .
Bronnen
DE SCHRYVER, Reginald, in EVB, I, Tielt, 1973, p . 267-268 .

Gabriël Welvaert
Gabriël Henri Joseph Marie Welvaert werd geboren op 14 mei 1875 te
Brugge . Tot in 1931 woonde hij in de Wollestraat 33 te Brugge, waar hij
ingeschreven stond als handelsagent . Gabriël Welvaert was actief binnen
het Willemsfonds Brugge . Vanaf 1906 maakte Gabriël Welvaert deel uit
van het bestuur van de Brugse afdeling van het Willemsfonds en was hij
verantwoordelijk voor het muzikaal gedeelte van de zittingen van het
Willemsfonds . Hij was lid van de toneelgroep Breydel's Zonen met slogan
"Voor Taal en Kunst" en was een bestuurslid van de Volksbibliotheek .
Naar aanleiding van een politiek meningsverschil diende Welvaert in september 1911 zijn ontslag in als bestuurder van het Willemsfonds Brugge,
maar eind oktober verklaarde hij zich dan toch bereid om de organisatie
van de liederenavonden voort te zetten . Hij bleef wel afwezig op de
bestuursvergaderingen en regelde de liederenavonden via briefwisseling.
Op 7 januari 1912 stichtte de Liberale Vlaamsche Bond het radicaal-liberale weekblad 't Vrije Vlaanderen, dat uitgegeven en gedrukt zou worden
door Gabriël Welvaert .
Met 't Vrije Vlaanderen zette een groep vooruitstrevenden zich af tegen
het liberale partijbestuur, dat meer en meer in katholieke richting evolueerde . Het motto van dat vrijzinnig, volks- en Vlaamsgezind weekblad voor
Brugge en de provincie West-Vlaanderen luidde : "Naar nieuwe wegen .
Alles voor en door het Volk . Voor Taal en Vrijheid" . De eigenaar van het
blad was Georges Marquet, een avonturier die de bron en oorzaak was van
een reeks zware breuken binnen de liberale wereld te Brugge . In juli 1912
werd de laatste vermelding van 't Vrije Vlaanderen teruggevonden .
In 1931 vertrok Gabriël Welvaert uit Brugge naar Assebroek . Vanaf 1956
tot zijn dood in 1968 woonde hij in Oostkamp .
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Bronnen
Liberaal Archief voor informatie over het Willemsfonds-Brugge van 1872
tot 1918 .
Stadsarchief en Burgerlijke Stand van Brugge.
VAN EEN00, R ., De pers te Brugge 1792-1914 . Bouwstoffen, Bijdragen
van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis,
Leuven-Parijs, 1961, p . 159 en 204 .

Marie Boedt
Marie Boedt, geboren Thooris, was de echtgenote van Jules Charles Stanislas
Boedt . Zij werd geboren te Brugge op 3 augustus 1887 en was op 13 mei
1911 in het huwelijk getreden met Jules Boedt . Jules Boedt, geboren op 3 juli
1 886 te Brugge, was de zoon van Ludovicus (Louis) Boedt en Elise Loveling,
de dochter van Virginie Lovelings broer Karel (1825-1911) . Op het huwelijk
was Paul Fredericq opgetreden als getuige van zijn neef. Jules Boedt was een
advocaat en liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge
van 1921 tot 1929 en van 1932 tot '36 . Hij was overtuigd vlaamsgezind
maar zijn gezag in de liberale partij reikte niet ver . Zijn aanwezigheid op de
openingsplechtigheid van de door de bezetters vernederlandste Gentse universiteit in 1916 werd hem zeer kwalijk genomen . Tot 1949 woonde Jules
Boedt met zijn gezin in Brugge. Daarna gingen ze in Celles wonen .
Jules Boedt stierf op 2 oktober 1966 te Beernem . De sterfdatum van zijn
vrouw hebben we niet kunnen achterhalen .
Bronnen
LERMYTE, Jean-Marie, in EVB, I, Tielt, 1973, p . 198-199 .
Stadsarchief en Burgerlijke Stand van Brugge .

Eugène Hubert
Eugène Hubert werd geboren te Brussel in 1853 . Als doctor in de letteren
en wijsbegeerte werd hij professor en later rector aan de universiteit van
Luik . Hij was een goede vriend van Paul Fredericq en één van zijn opvolgers in Luik .
Eugène Hubert is ook nog een tijdje minister van Wetenschap en Kunst
geweest . Hij werkte tevens mee aan verschillende Belgische en buitenlandse publicaties . In 1920 kreeg hij de vijfjaarlijkse prijs voor geschiedenis . Hij
stierf te Luik in 1931 .
Bronnen
COPPENS, E. Chris, Paul Fredericq, Gent, 1990, p . 165 .
DE SEYN, Eugène, in Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres
et des Arts en Belgique, Bruxelles, 1935, p . 579 .
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Pol de Mont
Pol de Mont werd geboren te Wambeek op 15 april 1857 . Hij ging naar de
middelbare school te Ninove en naar het klein seminarie te Mechelen waar
hij poëzie begon te schrijven . Hij werd kandidaat in letteren en wijsbegeerte aan de Leuvense universiteit . In 1880 kreeg Pol de Mont de vijf aarlijkse staatsprijs voor Vlaamse letterkunde voor de bundel Gedichten. Van
1880 tot 1904 was hij leraar Nederlands, de eerste twee jaren in Doornik,
daarna in Antwerpen, waar hij ook liberaal provincieraadslid was van 1892
tot 1896 . Hij schreef ook proza : heimatliteratuur en heel wat essays en literaire kritieken .
Zijn poëzie was vernieuwend : hij zette zich af tegen de burgerlijke bezadigdheid en de deugdzaamheid van zijn voorgangers en was een vertegenwoordiger van l'art pour l'art . In 1881 stichtte hij jong Vlaanderen, waarin
hij vooral jongeren aan het woord liet komen en waarin volkskunde aan
bod kwam . Pol de Mont stimuleerde de systematische studie van volkskunde . Hoewel hij in Vlaanderen de leider was van het modernisme werd
hij tot zijn ontgoocheling nooit opgenomen in de beweging Van Nu en
Straks . Hij liet zich met elke nieuwe literaire stroming meedrijven en door
zijn veelzijdigheid werd zijn werk soms oppervlakkig . Als taalzuiveraar echter en als propagandist voor schoonheid in Nederlandse literatuur, als verbreiden van nieuwe literaturen en door zijn inspanningen op het gebied van
folklore en van kunstkritiek werd hij toch algemeen erkend .
Vanaf 1904 was Pol de Mont conservator van het Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen tot hij in 1919 hoofdredacteur werd van het
Vlaams-nationalistische dagblad De Schelde. Hij stierf te Berlijn op 29 juni
1931 .

Bronnen
DE BOCK, Eugène, De Vlaamse Letterkunde, Antwerpen-Den Haag,
1953, p.153-154,

LOOPMAN, Theophiel en SCHARPÉ, Lodewijk, Geschiedenis der
Vlaamsche Letterkunde van het jaar 1830 tot heden, Antwerpen, 1899,
p . 336 .
GIJSEN, Marnix, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830, 1951,
p . 26-27 .

VERVLIET, Raymond, Pol de Mont, in Twintig Eeuwen Vlaanderen,
deel 13, Hasselt, p . 421-424 .
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3 . Geannoteerde uitgave van de correspondentie
(HS 3426 P)
1
(79)
Gand, le

29/10[/]1884 .

LIBRAIRIE GENERALE
AD . HOSTE
IMPRIMEUR-EDITEUR
49, Rue des Champs
GAND .
ALGEMENE BOEKHANDEL
AD . HOSTE
BOEKDRUKKER-UITGEVER
49, Veldstraat
GENT
Mejuffer Loveling,
Hierbij vindt gij de contracten (1) gewijzigd . Gelief ze na te zien
en indien gij ze goed vindt, ze te teekenen en er mij een van terug te
sturen .
Hierbij ook de twee soorten papier die ik u voorstel : A voor de eerste uitgave, B voor de tweede .
Wij zullen seffens 16 bladzijden zetten en u in proef zenden .
Met den druk zal zoo spoedig mogelijk voortgegaan worden .
Aanvaardt, Mejuffer, de verzekering mijner hoogachting .
Uw dr.dr.
Ad . Hoste .
(1) Het gaat hier om de contracten voor de uitgave van Sophie. Virginie
Loveling had Sophie voltooid op 16 augustus 1884 en in oktober 1885 verscheen het boek bij de Gentse drukker-uitgever Ad . Hoste in drie delen,
deel II en III in één band . Nog in hetzelfde jaar werd Sophie herdrukt als
volksuitgave . De contracten waarover hier sprake is, werden niet teruggevonden in de correspondentie van Virginie Loveling .
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(21)
Zie Mededelingen X, p . 104 (correspondentie Loveling-Fredericq,
brief 123)
3(7g)
Zie Mededelingen I, p . 63 (correspondentie Buysse-Loveling,
brief 1)

(77)
Veurne, 12e° 81885 .
Mejuffer Loveling,
Sedert een tiental dagen ben ik nog al erg ziek geweest, en, op aanzoek van den dokter, heeft men zich te mijnent onthouden mij
paketters, gazetten, enz . met den post toegekomen mede te deelen .
Nu dat ik beter ben, heb ik gisteren van nabij willen nazien wat ik
sedert verleden zondag ontvangen had.
Wel groot was mijne verwondering, mejuffer, onder het toegezonde een pakes met een adres van uw hand te vinden! en hoe gevoelde
ik mij vereerd te zien, bij het openbreken van dit pakes, dat het
wezenlijk een present[-]exemplaar was van uw laatste werk, mij door
u geschonken!
Waarlijk, mejuffer, aan zoo veel eer verwachtte ik mij niet .
Voor heden bepaal ik mij, mejuffer, u voor u zoo vriendelijk
geschenk allerhartelijkst te bedanken, en u tevens de uitdrukking
mijner beste gevoelens van genegenheid en hoogachting aan te bieden .
A . De Hoon .
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(7G)
Antwerpen, 15° October 1
Hooggeachte Mejuffrouw!
Gelieve mij te verontschuldigen dat ik u niet onmiddellijk na de
ontvangst uwer "Sophie" daarvoor mijn dank heb betuigd . Ik wilde
U iets meer kunnen aanbieden dan een banaal bewijs dat het mij zoo
vriendelijk toegestuurde present-exemplaar tot zijne bestemming
was gekomen : ik wilde uw werk eerst lezen .
Thans dat ik het gelezen heb, ben ik gelukkig U mijne bescheidens hulde te mogen brengen voor het voortreffelijke kunstwerk door
U aan de Nederlandsche letteren geschonken . Onze politieke toestanden werden door U met treffende waarheid afgeschilderd, terwijl
de dramatische inkleeding der wijsgeerige stof aan dit werk eens
hoogs litteraire waarde bijzet . "Sophie" is aldus de waardige tegenhanger en de voortzetting uwer zoozeer en zoo terecht geprezene
novelle "In onze Vlaamsche gewesten" (1), en verdient, even als dit
laatste, door elken vrijzinnigen Vlaming gelezen te worden.
Aanvaard, Mejuffrouw, met de betuiging van mijnen oprechten
dank, de verzekering mijner bijzondere hoogachting .
Arthur Cornette
(1) In Onze Vlaamsche Gewesten . Politieke schetsen door WG .E. Walter,
Gent, Ad . Hoste, 1877 ; 1882, tweede uitgave, Gent, J . Vuylsteke, onder
haar eigen naam .

-G(75)
Parijs, 19 Oktober 1885
107 rue de l'Université
Menu rouw,
Wij danken U om het zeerst, mijne Vrouw (1) en ik, voor Uw
vriendelijk geschenk. Beiden hebben wij met het grootste genoegen
Uw Sophie gelezen .
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Het is eene mijner lievelingsketterijen dat men na volbra[ch]te lektuur van een weemoedig boek tot zichzelf behoort te zeggen : Bedenk
dat de schrijver of de schrijfster, toen zij deze sombere beelden schetsten, door de gaaf hunner kunst den vrede van hun gemoed al vroeger teruggevonden hadden . Anders zouden zij niet in staat geweest
zijn het voorwerp hunner droefheid zoo levendig te beschrijven .
Zoo vlei[j]en wij ons ook dat het in Uw huis en Uw hart er minder donker uitziet dan in Uw Vlaanderen .
Den nationaler tweestrijd dien U schetst hebben wij, opgegroeid
in eene protestantsche omgeving, nooit gekend . Wat mij persoonlijk
betreft, de orthodoxie waaraan ik mij te ontworstelen gehad heb, is
niet geweest de orthodoxie-zelf (deze heeft mij nooit eenig leed
gedaan), maar een eigenwijs en kortzi[ch]tig liberalisme .
Uw fraaistgeteekend beeld vind ik dat van den ouden onderwijzer
Ottevare . Indien de fanatici van iedere ri[ch]ting, liberale en klerikale, meenigvuldiger betrachten welk leed hun ijver over zulk een
eerwaardig hoofd brengen kan, zij zouden minder vaak zich aan
onwillekeurige wreedheid schuldig maken .
Maar tevens schaar ik mij aan de zijde mijner vrouw wanneer zij
Uwe voorstelling prijst van de jonge heldin "als zinnebeeld van een
herboren Vlaanderen" . Dit is inderdaad eene dichterlijke gedachte,
en die ons met welgevallen de schoone Vlaamsche vrouwebeelden
van Rubens herdenken doet .
Wij voorzien dat van Uwe lezers en lezeressen de eenen U te partijdig vinden zullen, de anderen te onpartijdig ; de eenen te la[a]uw,
de anderen te warm . Doch dit kan U niet ontmoedigen . U hebt naar
een edel doel gestreefd ; hebt een hoofdstuk uit de geschiedenis van
Uw volk geschreven ; en zulke daden bonen zichzelf.
Zeer bevelen wij ons in Uwe vriendschappelijke herinnering, en
verzoeken U de betuiging onzer bijzondere hoogachting te willen
aannemen .
Cd .b. Huet en Echtgenoot .
(1) Anna Dorothée van der Tholl (1827-1898)
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(23)
Zie Mededelingen X, p .
Fredericq, brief 124)

104-105

(correspondentie Loveling-

-g
(72)
Leiden, 23 October 85.
Lieve, hooggeachte Vriendin!
De toezending van uw roman : "Sophie" heeft mij zeer veel genoegen verschaft .
Te wachten totdat ik de lezing heb geëindigd strookt niet met mijn
verlangen U zoo ras mogelijk te danken . Gisteren las ik een 50tal
bladzijden van het eerste deel . [Opnieuw] ben ik onder de bekoring
van uw ongemeen talent ; om de fijnere roerselen van het gemoed
zoo schrander te begrijpen, zoo scherp te zeekenen moet men een
kunstenaar van den hoogsten rang zijn .
Ik bereid mij voor het boek met klimmende belangstelling te lezen
en uwen vrienden in het Noorden een verslag (1) te []geven van
dezen uw jongsten arbeid . De begrafenis-tafereelen: de eenzaamheid
van Sophie in het verlaten huisje zijn aangrijpend waar . Onder de
Zuid- meer nog onder de Noord-Nederlandsche schrijvers mis ik
uwe scherpe en sobere teekening, uwe teedere, maar heldere kleur .
Binnen kort zend ik u mijne eenvoudige, waardeerende critiek .
Wees overtuigd, dat in Noord-Nederland niemand met meer achting en bewondering van uw werk spreekt dan
uw zeer dienstvaardige
Jan ten Brink .
(1) Jan ten Brink was recensent voor verschillende dagbladen . In Bulletin
Bibliographique de la Librairie Générale de Ad. Hoste (HS 3426 P/ 135)
wordt een stukje geciteerd van Jan ten Brink in Nederland.
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(73)
Veurne, 23`° october 1885 .
Mejuffer Loveling,
Ik heb nu uw boek, Sophie, gelezen en herlezen, en vind het zeer
goed, zeer wel gelukt onder alle opzichten .
In alle zijne deelen is het belangwekkend en boeiend, en legt de
vreeslijke kwaal der Vlaanderen, de overheersching der Cdtholieke
priesters, met alle hare nadeelige gevolgen, zeer wel voor oogen .
Het boek beantwoordt ten volle aan mijnen wensch : het zal indruk
maken, veel verspreid en gelezen worden, het zal de noodzakelijkheid doen erkennen paal en perk te stellen aan den vernederender
en schadelijken dwang dien de burgerij in de [V] laamsche buitengemeenten ondergaat .
En niet alleen is uw boek goed, Mejuffer, maar het is tevens
schoon : schoon door lieven schrijftrant, door verhevene gedachten,
door fijne bemerkingen, door puike waarheidsvolte tafereelen .
Wanneer ik het voor de eerste maal gelezen had, schreef ik aan
mijne zuster, M`v Herenrans (1), die mij reeds hare zienswijze, hare
indrukken over Sophie had medegedeeld, "ik kan slechts bewonderen ; niets kan, noch durf ik afkeuren of beknibbelen, want ik zie, dat
alles met veel zorg volgens een goed bestudeerd plan is afgewerkt."
De tweede lezing van het boek heeft bij mij het gevoelen versterkt,
dat alles wat er in voorkomt, tot zelfs in schijn weinig beduidende
bijzonderheden, zijne reden heeft van bestaan .
Gij schrijft, Mejuffer, voor de ontvoogding van het [V]laamsche
volk . Wel edel en prijzenswaardig zijn uwe pogingen! en veel recht
hebt gij op de dankbaarheid, niet alleen der liberalen, maar ook van
zoo menige catholieken, wier oogen gij openen zult .
Bij mij blijft de overtuiging heerschee - overigens op gebeurtenissen gestaafd - dat eene talentvolle schrijfster aanzienlijke hervormingen kan te wege brengen, en dat gij, Mejuffer, tot de redding der
Vlaanderen, op zedelijk en politiek gebied, veel, zeer veel bij [-1 dragen kunt . En daar gij mij eens gezegd hebt, dat schrijven tegen dwalingen en bedrog u genoegen verschaft, en gij enkel in uwe schriften
het goede, het ware, het schoone voor oogen hebt, zonder u in gee225

nen deele te bekreunen over de denk- en handelwijze ten uwe
opzichte dergenen die uit de misbruiken welke gij bestrijdt voordeel
trekken, durf ik vast verhopen, Mejuffer, dat een nieuwe politieke
roman uit uwe pen gevloeid (2) niet al te lang zal achterblijven .
In deze hoope, Mejuffer Loveling, en u nogmaals warm bedankende voor uw voor mij zoo eervol en zoo duurbaar geschenk, blijf
ik met diepen eerbied en ware hoogachting
uw dienstes. dienaar
A. De Hoon .
(1) De zus van A . de Hoon, Constance, was getrouwd met prof . J . Heremans (1825-1884) . Herenrans was een vriend des huizes bij de Fredericgs .
Via Paul Fredericq trad hij op als raadgever van de gezusters Loveling in
verband met het uitgeven van hun werken . Hij had de inleiding geschreven voor de uitgave van de Novellen van Rosalie en Virginie Loveling . Op
de begrafenis van Rosalie Loveling had hij de lijkrede uitgesproken, die
later gedrukt werd als voorrede in de uitgave van de Nieuwe Novellen van
de gezusters Loveling. Een andere zus van A . de Hoon, Virginie, was
getrouwd met K .L . Ledeganck (1805-1847) .
(2) Virginie Loveling zou in haar nog lange schrijversloopbaan nooit
meer een politieke roman schrijven .
-10(70)
0 . . van Antwerpen, 24 d . . 8'" m . . 5885
ADRES DER.
WERKDL
M . SIMETH,
2, GROOTS-DOKSTRAAT,
Antwerpen .
Brieven te sturen aan :
. .. . .. ... ... .. . .. ... ..
A. . _ . • . LES ELEVES DE THEMIS
Hooggeachte Mejuffrouw,
In hare zitting van Vrijdag, 23 dezer, heeft onze loge (1), op voorstel
van haren gewezen Meester, Br . . Arthur Cornette (2), met eenparige stemmen en bij toejuiching der aanwezige leden, aan de onderge22 6

teekenden den last opgedragen aan UEd hare hulde van bewondering en erkentelijkheid te bewijzen, naar aanleiding der verschijning
van Uw laatste gewrocht "Sophie" . Terwijl wij bij dezen, deze vereerende taak volbrengen, zij het ons toegelaten UEd, te herinneren,
Hooggeachte Mejuffrouw, dat onze loge reeds meer dan eens in de
gelegenheid was, UEd, de gevoelens van oprechte waardering te
betuigen, die èn uw zoo algemeen erkend talent èn het gebruik daarvan door UEd gemaakt ten bate der beginselen van verdraagzaam- en
vrijzinnigheid, bij haar hebben opgewekt . Alzoo is onze loge er aan
gewoon geraakt, UEd te beschouwen als deel uitmakende van het
groot gezin, tot hetwelk al diegenen behooren 't zij ingewijden, 't zij
oningewijden die in den strijd voor de waarheid en voor de vrijheid
des gewetens, zich aan de zijde van het Licht en de Rede hebben
geschaard . In dat leger, Mejuffrouw, staat gij mede in het voorste
gelid. Waren uwe "Vlaamsche Gewesten" (3) alreeds eene daad van
mannenmoed, thans heeft uwe "Sophie" de kroon op het eerste werk
gesteld en eene nieuwe bijdrage geleverd tot de kennis van ons volk,
van zijnen toestand, van zijne behoeften en zijne verzuchtingen .
Daarom zijn wij gelukkig, Hooggeachte Mejuffrouw, in uitvoering
van het besluit onzer medebroeders, UEd, nogmaals te mogen zeggen hoezeer wij er UEd. dankbaar voor zijn, dat Uwe pen onze letteren opnieuw heeft verrijkt met een gewrocht, waarin men niet
weet wat de meeste bewondering verdient : of de schoonheid, de
soberheid en aangrijpende kracht der dramatische voorstelling, of de
waarheid en treffende gelijkenis der door U geteekende toestanden,
of de edele, wijsgeerige strekking en den breeden verlichten geest die
elke bladzijde bezielen .
Wij sluiten met den wensch, dat gij ons nog menigmaal moget de
gelegenheid verschaffen UEd . onzen dank en onze bewondering te
betuigen .
Aanvaard, Mejuffrouw, de verzekering onzer bijzondere hoogachting .
Namens de Loge "Les Elèves de Thémis"
De Voorzittende Meester
H . Van Den Bosch (4)
Bij bevel
De Secretaris
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Eug . Vander Linden (5)
Gestempeld door ons, Zegelbewaarder
Fl . Van Gulich (6)

(1) In Antwerpen werd er in 1804 een Franse loge gesticht "Les Amis du
Commerce" . Uit die loge ontsproot de loge "Saint Jean d'Ecosse" onder de
specif ekere naam "Les Elèves de Thémis" in 1806 . Die werd opgericht in
de moderne Schotse ritus . In 1813 werden de werkzaamheden van "Les
Elèves de Thémis" bemoeilijkt door enkele dissidente leden en de loge viel
uiteindelijk 32 jaar stil . Tot in 1845 drie broeders de loge heropstartten . In
1 869 werden bestuursleden verkozen die vernieuwing nastreefden en vanaf
dan konden sociale vraagstukken zoals stakingsrecht aangekaart worden . In
de geschiedenis van de loge "Les Elèves de Thémis", Les Elèves de Thémis,
Geschiedenis derA . . W . Les Elèves de Thémis, [z.pl .] [z .d .], waarvan zich een
getypte versie in het KADOC bevindt, wordt het banket vermeld, dat de
loge in 1881 aan Virginie Loveling aangeboden had en de brief die ze
gestuurd had om haar te feliciteren met Sophie : "In den loop van dit laatste mac . . jaar [1881] bracht onze A . . W . een diepgevoelde en welgemeende
Hulde aan de zoo gunstiggekende Schrijfster Virginie Loveling. Een groot feestmaal had te dezergelegenheidplaats in de feestzaal van onze Z. . L. . Les Amis
du
in de Meistraat, gezien wij, die sedert eenige jaren reeds verhuisd waren
van de SintMichielstraat, waar we niet lang bleven, naar de Groote Dokstraat,
n ° 2, geen plaats hadden in ons eigen lokaal . . . . Het Banket werd bijgewoond
door een 100 tal personen, waaronder een 6Otal BBB. . ; de andere aanwezigen
waren dames . Door de lijst met de namen der aanzittenden te doorloopen,
bemerken we, dat de BBB. . Niklaas Cuperus, Ferd. Van der Taelen, Arthur
Cornette, Jules Verspreeuwen, Jan Van Rijswijck, Julius de Geyter, om slechts
deze te noemen, deel uitmaakten van onze Loge. Onze A . . W . bood aan de
begaafde feestelinge een Gouden Pen aan . Verschillende malen daarna nog
hield onze Loge zich bezig met Virginie Loveling, zoo ook den In October
1885 . Toen stuurden wij haar een briefvan gelukwenschen en bewondering ter
gelegenheid van het verschijnen van haar boek SOPHIE Die Loveling-vereering kan ons reeds doen snappen, dat er te dien tijde een wind van
Vlaamschgezindheid woei in onze Loge . "(p . 113-114)
(2) Arthur Cornette had in de jaren 1 882 en 1 883 de loge "Les Elèves de
Thémis" voorgezeten . Van Arthur Cornette had Virginie Loveling eerder
een brief ontvangen ; zie brief 5 . In 1 888 scheurden zich 28 Broeders van
"Les Elèves de Thémis" af, waaronder Arthur Cornette en Hendrik Van
den Bosch . Uit een samenvatting van hun stichtingsvergadering op de 1 &
van de 12` maand 5888 (= 16 februari 1889) blijkt dat ze te veel waarde
hechtten aan de Vlaamse principes om zich bij een Franstalige loge aan te
sluiten en ze besloten zelf een loge tot stand te brengen onder de naam
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"Marnix van Sint Aldegonde" . "Marnix van Sint Aldegonde" wilde uitsluitend in het Nederlands werken en een rol spelen in de Vlaamse Beweging .
Arthur Cornette werd de eerste Voorzittende Meester .
(3) In Onze Vlaamsche Gewesten werd in 1 877 bij Hoste uitgegeven onder
het pseudoniem Walter . In 1882 verscheen de roman onder Virginie
Lovelings eigen naam .
(4) Hendrik Van Den Bosch was de voorzitter van "Les Elèves de
Thémis" van 1884 tot 1886 .
(5) Over Eug. Vander Linden hebben we niets kunnen vinden in Les
Elèves de Thémis, Geschiedenis derA . . W . Les Elèves de Thémis, [z .pl .] [z .d .] .
In de correspondentie vinden we verder nog twee brieven van Eug . Vander
Linden ; zie brieven 46 en 48 .
(6) Ook Fl . Van Gulich kon niet worden geïdentificeerd .

(74)
Bruxelles 29 Oct .B 5
Mademoiselle,
Je vows remercie bien sincèrement de l'attention que vows avez eue
de m'envoyer vos deux derniers volumes (1) . Je me Eerai certainement un plaisir de lire votre oeuvre qui par nes tendances présence un
intérêt tout spécial pour moi .
Le roman ent Tune des formes les plus populairen de la propagande et quand des écrivains de votre mérite lui prêtent leur concours
on peut être persuadé de la profonde impression qu'elle produira .
Agréez, Mademoiselle, avec l'expression de mes remerciments celle
de ma considération très distinguée .
Buls
(1) "vos deux derniers volumes" slaat op Sophie, de roman bestaat uit drie
delen waarvan de twee laatste delen gebundeld zijn in één volume .
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-12(71)
[naamkaartje, Luik, 29 okt . 1885]
A . J . Stecher, Professeur à 1'Université de Liège .
Aan Walter (1), voor zijn nieuw meesterstuk, hartelijk dank .
(1) Walter was het pseudoniem van Virginie Loveling in In Onze

Vlaamsche Gewesten; zie ook brieven 5 en 10 .
-13(68 a)
Maldeghem 5 9ber 1885 .
Lieve Mejuffrouwen Fredericq (1),
Mijn lief Leetje ik dank [ik] U voor het genot dat gij mij verschaft
hebt door de lezing van Sophie . Heerlijk boek! Rechtzinnig moet ik
verklaren dat Sophie alles ver overtreft wat de beroemde Mejuffrouw
Loveling vroeger geschreven heeft .
Het plan van Sophie is goed doordacht[,] de teekeningen zijn uitmuntend en de schildering stout en waar . Waar!!! voor alles, want er
komt geen der handelende personen in voor die men niet dadelijk
meent te herkennen . Daar hebt gij het portret van den Onderpastoor[-]geldafperser en tegen over hem de Coadjutor, de priester
zoo als zij allen zouden moeten zijn, dan de naar natuur geteekende
non met hare aanmatigingen . Liberalen als de Brouwere Monteine
zijn er in Vlaanderen bij de vleet en in gemeenten worden er domkoppen gevonden die meenep dat men moet vloeken om liberaal te
zijn . Deftige liberalen als Haantjes en zijne vrouw zijn er weinig, die
staan de proef door. Ik heb slechts het eerste deel gelezen en kan er
dus maar in het wild over spreken, maar ik zie toch dat de lijdende Sophie zich langzaam ontwikkelt tot een schrander wezen,
en wat de oude onderwijzer bij den aanvang van den schoolstrijd betreft, wij voelen zijn lijden en meenep zijn hart zien te
bloeden .
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Met hoeveel zorg heeft de schrijfster al de personen die in haar
boek voorkomen gekozen, zie de aanstaande Katholieke onderwijzer
van Zompelgem!
Ik bewonder hare grootmoedigheid, Zij heeft geschreven zonder
vrees, van ganscher harte juich ik haar toe .
Het doelmatige van het meesterwerk zal Dr Paul Fredericq (2)
ongetwijfeld in zijne voordracht zondag aanstaande doen uitschijnen . Ik hoop dat die voordracht zal gedrukt worden .
Als ge Mejuffrouw Loveling ziet wenscht haar geluk in naam van
hare oude Kunstzuster over de verschijning van hare laatste lettervrucht .
Het heeft [m] ij groot genoegen gedaan dat Mathilde (3) U allen
zoo welvarend heeft gevonden . Zij heeft mij van de prachtige vazen
die gij geschilderd hebt, enz . enz. gesproken, zij bewondert zoodanig
uwe schildering dat zij er gestadig op terug komt . Houdt moed
Leetje lief, goeden moed!
Wat ons betreft[,] het is hier maar treurig, ik ben altijd de moedigste van allen geweest en thans? Ik zie alles in 't zwart (4), wanneer
zult gij met uwe lieve zusters eens naar Maldeghem komen[?] om
ons allen wat op te beuren[?]
Gij weet dat er in Maldeghem geen gemeente meisjes onderwijs
meer bestaat, zelf is de Gemeente Jongensschool geene gemengde .
Onze Anna (5) heeft hare school geopend in de hoop dat zij door
een doelmatig geestontwikkelend onderwijs hare leerlingen gezonde
denkbeelden zal kunnen inboezemen, er mag geene ruchtbaarheid
aan het oprichten dier school in de dagbladen gegeven worden, dit
zou de vervolging nog verzwaren, wat wij doen moeten is onderwijzen . Anna zal na de uitgaven voor hare schoolmeubelen, het eerste
jaar minder als de helft dat een fabriek[s]meisje wint kunnen verdienen, doch zij is jong en zal de zegepraal der liberalen kunnen beleven, dan zal men ongetwijfeld hare toewijding in acht nemen .
Lieve Vriendinnen, wij omhelzen u allen hartelijk, en bieden
Mevrouw Uwe Moeder (6) onze vriendelijke groetenis aan .
Uwe Verkleefde Vriendin
W~` Courtmans
geboren Berchmans
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(1) De mejuffrouwen Fredericq zijn Mathilde (1852-1921), Léonie
(1859-1887) en Adèle (1861-1927) . Leetje is een afkorting van Léonie .
(2) Paul Fredericq hield op zondagen heel veel voordrachten voor het
volk . In HS 3426 P vonden we enkele aankondigingen voor voordrachten
van P Fredericq over Sophie.
(3) Mathilde was de oudste dochter van Mevr . Courtmans . Ze werkte als
onderwijzeres in de gemeenteschool te Adegem .
(4) Net zoals Léonie Fredericq, was Mevr. Courtmans ook een van de
slachtoffers van de schoolstrijd . Vanaf 1 879 verbood de Kerk ook in
Maldegem de gelovigen hun kinderen naar officiële scholen te sturen . Tot
in 1884 had Mevr. Courtmans het hoofd kunnen bieden aan de moeilijke
toestand omdat ze gesteund werd door de liberale burgemeester . Maar toen
het katholiek ministerie een burgemeester van dezelfde strekking aan de
macht bracht, die samen met de pastoor een reactionaire politiek zou voeren, werden de meeste gemeentescholen tijdelijk gesloten of afgeschaft . De
school van Mevr . Courtmans was dit laatste lot beschoren .
(5) Anna is één van de dochters van Mevr . Courtmans . Ook zij had een
onderwijzersdiploma . Ook uit een brief van 21 oktober 1885 van Mevr.
Courtmans aan haar zoon Emile, waaruit een stukje geciteerd werd door R .
van de Rostijne in De Strijdende Mevr. Courtmans (1811-90). Een uitgave
van de Humanistische Jongeren, Maldegem, 1970, p . 48, blijkt dat na de
sluiting van de school van Mevr. Courtmans, haar dochter een schooltje
opende : "Niet alleen wil Anna bijzondere lessen geven, maar vanaf de 15de
oktober gaat zij school houden in haar huis . Wij hebben een viertal kleine
lessenaars laten maken . De meeste families hebben hun kinderen verleden
week naar de kloosterschool gezonden . Denk aan ons verdriet! Zo gans verpletterd te zijn . Moet Anna nu met een viertal leerlingen beginnen, zij zal
volhouden en de kinderen goed leren .
(6) De moeder van Léonie Fredericq is Ursula Cackaert . Zij is de weduwe van Joseph Fredericq (1821-66), een halfbroer van Virginie Loveling .
-14(68 b)
Maldeghem, 22 9ber 1885 .
Lieve Mejuffrouwen Fredericq (1),
Dank lief Leetje, met klimmende bewondering heb ik Sophie gelezen . Mejuffrouw Loveling heeft thans het toppunt van haar groot
talent bereikt, hoe veel goeds kan zij nog stichten, zij die in de volle
kracht des levens is .
En wij waarde Leonie, wij varen thans tegen den stroom op doch
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als de wind keert, drijven wij in de hare . Mocht ik nog eenmaal onze
vlag zegepralend zien wapperen!
Hoe dikwijls spreken wij van U allen, de oogenblikken die wij te
zamen hebben doorgebracht behooren tot de genoegelijkste van ons
leven [ ;] immers er bestond zoo veel overeenstemming van gedachten
en dit is de grond waaruit de vriendschap ontspruit . Later zal Julia
(2) wel eens naar Gent komen en gij en uwe lieve zuster komt voorzeker eens naar Maldeghem bij uwe oude vriendin die U allen zoo
lief heeft.
Al mijn kinderen brengen Mevrouw Uwe lieve moeder beneven mij
hunne eerbiedige groetenis over en wij omhelzen u allen hartelijk .
Uwe Verkleefde Vriendin
Wy` Courtmans
geboren Berchmans
(1) Over de juffrouwen Fredericq zie hierboven brief 13, aant . 1 .
(2) Julia is een dochter van Mevr. Courtmans die gemeenteonderwijzeres
was in Maldegem .
-15(5G)
[postkaart (1) uit Wenen, 30/11/1885]
Ma chère Tante Virginie,
Le succès de "Sophie" m'a rendu si heureux ; je l'avais lu avec
autant ou même plus de plaisir qu'un bon Daudet ou un bon Zola .
La scène du bazar (2) et celle ou le viril instituteur attend des élèves
qui ne viennent pas (3), m'ont le plus impressionné . Quant à la rencontre, entre les deux haies, de la religieuse et ses reliques avec le petit
frère poursuivi par les gendarmes (4) ; ca eest une vraie trouvaille!
J'ai beaucoup regretté de ne pas avoir été présent au fameux concours littéraire de la St Nicolas .
Bons souhaits de nouvel an!
Je vows embrasse de tout coeur.
Simon .
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(1) Simon Fredericq schreef deze kaart in Griekse letters vanuit Wenen
waar hij waarschijnlijk stage liep .
(2) In deel l, hoofdstuk XXVIII, gaat Sophie zuster Blondine afhalen op
haar vroegere post, een drukbezochte winkel . Terwijl boven de non waakt
bij het dode kindje, is er in de winkel een enorme bedrijvigheid .
(3) In deel 2, hoofdstuk XII : "Wat zal de dag aanbrengen, wie zullen mij
getrouw zijn en hoevelen?" Zijne peren langsheen den muur waren afgeplukt ; de booroen kaal ; op enkele takjes lagen tegen de steenen aan hier en
daar hoopjes dorre loovertjes gevallen ; een roodkleurig blaarken hing draaiend in het wijdje aan een spinnedraad . Hij scheen het aandachtig gade te
slaan . "Kwart voor negen," want het uurwerk was weer te voorschijn gekomen . Hij zag naar het schoolpoortje, dat toebleef. zijn stap werd rasscher,
ongelijker. Voor zijne wingerden, in de open lucht, waaraan groenachtige,
hardschijnende trossen hingen, die de zon van Vlaanderen niet tot rijpheid
had kunnen brengen, hield hij weder stil ; dan zich in eens vermannend,
trad hij in het schoollokaal . Hij wachtte op zijne leerlingen . Hij zag nog
eenmaal op zijn uurwerk : "Onmogelijk!" het moest vooruitstaan . . . Neen,
toch niet, want daar sloeg het langzaam negen op den toren . . Negen uren
en niemand - niemand!" (p . 239-240)
(4) In deel 3, hoofdstuk XI, komt zuster Blondine, beladen met relikwieën, een broeder tegen . Hij is op de vlucht voor de politie omdat hij
verdacht wordt van zedenfeiten waarvoor hij vroeger al bij verstek veroordeeld was . "Hebt gij de gendarmen niet gezien?" vroeg eene angstige stem .
Het was een pastoorken, of liever een broederker, die haar had aangesproken . Hij drong zich schuw in de haag, als vreesde hij ontdekt te worden ; er
was geen mensch te ontwaren . "Zijn ze van den trein gestapt?" vroeg hij
weder, bleek en bevend . Daar had maseurken geene acht op geslagen .
Nochtans . . . hare mutsen springen in het oog, indien er geweest waren zou
zij het voorzeker hebben gemerkt . Zij hadden elkander nooit gezien en
spraken als bekenden : de geestelijke pij, die ze beiden droegen, boezemde
hun het gevoel van solidariteit in, dat de geheime bondgenooten eener zelfde vereeniging bezielt ." (p . 381) Uiteindelijk zal de broeder kunnen ontsnappen doordat alle geestelijken uit de buurt samenspanden .

-16(24)
Amsterdam, 1 Dec . 1885
Mejuffrouw,
In de Gids van Dec . (1) hebt U zeker reeds de bespreking van
"Sophie" gevonden . Ook zonden wij U een nommer van den Indischen Mercuur (2), waarin uw werk wordt aangekondigd. Buiten234

dien verscheen ook eene kleine aankondiging in het Nieuws van den
dag (3), echter niet veel meer dan een gewoon courantenberichtje .
Het stuk van Dr. ten Brink (4) in het Handelsblad is U bekend .
Mochten er nog meer recensies komen, dan zullen wij U daarvan in
kennis stellen.
Met beleefde groeten zeekenen wij ons hoogachtend
Uw w. dienaren,
RN . van Kampen & Zn .
(1) Het Gids-artikel hebben we niet teruggevonden in de correspondentie, hoewel uit brief 18 zal blijken dat Virginie Loveling het toegestuurd
kreeg van haar Nederlandse uitgever, Van Kampen .
(2) Bewaard in HS 3426P/ 159 .
(3) Bewaard in HS 3426P/ 84 .
(4) Het artikel, dat Jan ten Brink al aangekondigd had in een brief aan
Virginie Loveling, zie brief 8, wordt bewaard in HS 3426P1167 .
-17(22)
Zie Mededelingen X, p . 105 (correspondentie Loveling-Fredericq,
brief 125) .
-18(G7)
Amsterdam, 9 Dec . 1885 .
Mejuffrouw,
Wij zenden U hiernevens, volgens uw verzoek, een afdrukje van de
recensie van "Sophie" in De Gids (1) . Het verwondert ons eenigszins, en het spijt ons tevens, dat U deze beoordeeling ongunstig
noemt . Wij gelooven dat dit niet overeenkomt met de bedoeling van
den recensent. 't Is waar, hij heeft enkele aanmerkingen, maar de
totaalindruk is toch zeer gunstig; en wij gelooven dat ook het
publiek zijne beoordeeling als eene gunstige en zeer aanprijzende zal
opvatten . Wij zijn overtuigd dat U het met ons eens zult zijn, wanneer U het stuk nog eens aandachtig wilt lezen .
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Wij kunnen U niet zeggen wie de clichés van Hachette (2) heeft
gekocht . Misschien wel Tjeenk Willink (3) te Haarlem, maar het
kan even goed een ander zijn . Het eenvoudigste zou misschien zijn
dat U het aan Hachette zelf vroegs . Die zal zulk eene inlichting wel
niet weigeren .
Wij voor ons kunnen de uitgave van een werkje als door U bedoeld
(4) wordt moeilijk op ons nemen, omdat het geheel valt buiten den
aard onzer gewone uitgaven . Liever zouden wij van U een roman het
licht doen zien, en mocht daarop soms eens kans bestaan, dan zou
het ons aangenaam zijn met U in onderhandeling te treden .
Over het debiet van "Sophie" zijn wij zeer tevreden . De exemplaren die wij van den heer Hoste (5) kochten zijn nagenoeg verkocht .
Met belangstelling zagen wij dat een tweede editie zal verschijnen .
Na beleefde groeten zeekenen wij ons hoogachtend
Uw dw. dienaren
RN . van Kampen & Zn .E
(1) In zijn vorige brief van 1 december, brief 16, had Van Kampen
gesproken over een bespreking van Sophie in de Gids. Blijkbaar had Virginie
Loveling het artikel niet kunnen vinden en had ze haar Nederlandse uitgever gevraagd het haar op te sturen . Uit brief 16 blijkt dat Virginie Loveling
er belang aan hechtte dat Van Kampen haar op de hoogte hield van de
recensies over haar werk in de Nederlandse pers .
(2) Hachette was een groot Frans uitgevershuis, gesticht in de 19e eeuw.
(3) Tjeenk Willink was een debietzaak en uitgeverij, gesticht door W.E .J .
Tjeenk Willink (1816-1885) . Toen in 1885 W.E .J . Willink én zijn zoon
stierven werd de zaak overgenomen door H .D . Tjeenk Willink en een
maatschappij gemaakt onder de naam firma W .E.J . Tjeenk Willink. Sedert
1902, toen de debietzaak werd overgedragen, houdt de firma zich alleen
met het uitgeven bezig ; zie Zuiderra in Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, III,1914, kol . 1241-1242 .
(4) Welk werkje bedoelde Virginie Loveling?
(5) Ad . Hoste, de Gentse uitgever van Sophie .
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-19-

Heerengracht 270
18 Dec . '85
Heb ik je al bedankt voor "Sophie"? Louise (1) edifieert zich er nu
in ; het zal haar goed doen . . .
Zeg mij s .v[ .]pl . of ik U mijn Galathea (2) zond? - Ik ben bevreesd
het 2 maal te sturen ; eene vriendin van mij in Rotterdam ontving het
3 maal . De conservatrice staat blijkbaar op haar hoofd ; heb wat
geduld met haar!
C .H .
Hoe zit het toch met het concours van de Patronages (3)
(1) Louise is mogelijk Buskeu Huets schoonzus, Louise Penning
Nieuwland (1836-1905) . Zij trouwde in 1864 met Jan Huet . In 1874 stierf
haar echtgenoot in Nederlands-Indië waar hij administrateur was van een
suikerfabriek . Ook Cd . Buskeu Huet woonde toen in Batavia .
Waarschijnlijk is Louise na de dood van haar man teruggekeerd naar
Nederland . In 1876 keerde ook Buskeu Huet met zijn gezin terug naar
Europa en vestigde zich in Parijs, waar hij zou blijven wonen tot zijn dood
in 1886 . Omdat hij tijdens zijn verblijf in Frankrijk nog voor verschillende Nederlandse tijdschriften bleef meewerken kwam hij nog geregeld naar
Nederland . Deze brief heeft hij tijdens één van zijn bezoekjas aan
Amsterdam geschreven . Op 5 december 1885 kondigde hij in een brief aan
Jan ten Brink zijn bezoek aan Amsterdam aan . Vanaf 7 december zou hij
logeren bij H . Quack, een redacteur van De Gids, Keizersgracht 610 . Deze
brief schreef hij vanop een ander adres . Misschien verbleef hij ook nog een
paar dagen bij zijn schoonzus Louise ; zie Conrad Buskeu Huet, 's-Gravenhage, 1986 (schrijversprentenboek), en L . Brummel, Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Jan ten Brink/Cd. Buskeu Huet,
's-Gravenhalte, 1963/1964, p . 215 .
(2) Over Galathea hebben we niets kunnen vinden .
(3) We hebben ook niet kunnen vinden over welk concours het hier gaat .
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-20(66)
Zie Mededelingen I, p . 64-67 (correspondentie Buysse-Loveling,
brief 2)
-21(20)
Zie Mededelingen X, p . 106 (correspondentie Loveling-Fredericq,
brief 126)
-22(G4)
Paris, le 31 X:85 .
Ma chère Tante Virginie,
Je commence par vows souhaiter une bonne année, une bonne
santé, et l'accomplissement de tons vos désirs, à commences par celui
de nous venir voir à la rue Amelot, si vows en avez encore l'envie
comme vows l'avez exprimé quelquefois . Croyez que pour nous cela
sera un bonheur de vows y posséder zoutes les fois qu'il vows fera plaisir d'y venir .
Vous ne vous imaginez pas le plaisir que nous aeons eu en recevant
votre aimable cadeau hier matin . Ii nous a prouvé que vous pensiez
encore un peu à nous, et cela nous a bien touché . Merci, "Sophie" a
déjà fait mes délices, mais je n'ai pas encore trouvé le temps à tout
lire, l'oncle Edouard et la tante Maria (1) étaient venus déjeuner ; et
puls, la fin d'année donne de l'ouvrage, sans compter les lettres et
castes à envoyer. Le 1 `~ de l'an nous allons au Parc, et le 3, grand
déjeuner rue Amelot, vous devriez bien en être! Après, j'aurais du bisir pour dévorer "Sophie" dons j'ai déjà tans entendu parley par
Gand .
Ma chère Tante, j'espère que votre pied est entièrement guéri . -Je
lève les yeux, et Emile (2) lit "Sophie" au lieu d'écrire ses lettres
de jour de l'an! Cela est désespérant, et je voudrais bien être à sa
place.
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Demain, nous comptons aller nous promener au Palais de
l'Industrie à une grande et attrayante fête avec asbye de Noël qui
durera jusqu'au 6 janvier ; Le soir, cela ne ferme qu'à minuit .
Nous allons tons fort bien, à commences par Juliette (3) qui a une
veine enviable de belle santé .
Je l'ai bien calomniée quand je vows écrivais qu'elle était méchante depuis locs felle était un peu dérangée) son caractère est redevenu
aimable et tout à fait agréable comme vows l'avez connu . Ainsi, ce
midi l'oncle et la tante ons déjeuné ici . Elle a attendu que tout le
monde soit servi assise à sa petite table regardant et ne demandant
riep avant son tour qui nest arrivé qu'en dernier, et noten qu'elle
avait faim, car déjà à 11 112 h elle demandait des "tartines"!
Cette petite est délicieuse et vows l'aimerez encore d'avantage quand
vows la reverrai [sic], car je sais qu'elle ne vous est pas indifférente .
Le mouton d'Orléans vit toujours ainsi que le coq et elle se rappelle fort bien d'ou us lui viennent .
Mais asset parlé de notre Juliette . Je sens qu'il deurais être interdis
aux parents de parley de leurs enfants . Mais, que leur resterait-il à
dire . . . Au revoir et à bientót j'espère. Je vous embrasse, en finissant
l'année, bien fort et de tout coeur.
Votre Lia .
[In de marge :]
Excusez-moi . Lia m'avait promis de me laisser un peu de place . La
politique est désespérante et tout le monde en est écoeuré ici . Votre
envoi de ce matin m'a fait un vif plaisir . J'ai eu le temps de lire dans
mes courses en omnibus . Je suis déjà en termes d'amitié avec
Zieneken (4) et j'aimerai l'ineffable Teeuwis (5) - Je joins mes souhaits à ceux de Lia je vous embrasse de tout coeur.
E .D . (6)

(1) L'oncle Edouard was Edouard Huet (1819-91), de broer van de filosoof Francois Huet en van Mathilde Huet (moeder van Lia Fredericq) .
Voor de kinderen van Mathilde Huet en Cesar Fredericq was hij "suikeroom" . Hij overlaadde hen met geschenken en nam Leon en Paul mee op
reis alsof het zijn eigen kinderen waren .
(2) Emile Delgobe was de echtgenoot van Lia Fredericq.
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(3) Juliette (° 1883) was de dochter van Lia Fredericq . Een jaar voor de
geboorte van haar dochter was haar zoontje Edouard gestorven, nog geen
jaar oud . Later zou Lia nog een tweede dochter krijgen, Marguerite .
(4) Zieneken is het dweperige maar heel behulpzame buurmeisje van
Sophie .
(5) Teeuwis is de onderpastoor die er bijvoorbeeld niet voor terugschrikt
om stervenden spaarcenten te ontfutselen .
(6) E .D .= Emile Delgobe, de man van Lia Fredericq .
-23(18)
[Briefkaart aan Heere Professor Dr P Frédérique te Gent, poststempel 's [-]Gravenhalte, 2 jan .1886]
De Familie Gram, man, vrouw en dochters, biedt haar vriend
Fredericq hartelijke gelukwenschen aan bij den aanvang van 1886 .
Dezer dagen lazen wij "Sophie" van Juffr . Loveling (wat een kloek,
artistiek boek!) en spraken toen nog lang over u, die te weinigbij ons
komt .
Hartelijk gegroet
Johan Gram
-24(17)
Zie Mededelingen X, p . 106-107 (correspondentie LovelingFredericq, brief 127)
-25(62)
Haarlem 5 Januari `86 .
Zeer geachte Juffrouw!
Indertijd - den 12 Novemb . 11 .- hebt Gij aan Prof. Ten Brink (1)
een schrijven gericht, dat op de Redactievergadering van "Nederland" den 26 Dec ji is ter sprake gekomen .
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De Redactie was eenstemmig in haar oordeel dat Gij hoe eer hoe
beter eene bijdrage voor "Nederland" moest inzenden, die zij dan
noodra mogelijk zou plaatsen . Liefst zagen wij van Uwe hand eene
bijdrage in proza .
Ik kwijt mij van den plicht, mij door de Redactie opgedragen .
Evenwel mag ik geen afscheid van U nemen zonder U een hartelijk
woord van bewondering en dank te hebben doen hooren voor het
genot, dat de lezing van uw laatsten roman "Sophie" mij heeft verschaft. Het is een verheven boek . Het zal u zeker bekend zijn dat
Buskeu Huet (2) in de Januari-aflevering 1 886 van ons tijdschrift
uw "Sophie" bespreekt .
En nu, Zeer geachte Juffrouw, ontvang met de verzekering mijner
achting die van mijne vriendschap .
F. Smit Kleine
(1) Van Jan ten Brink had Virginie Loveling al een brief gekregen, zie
brief 8 .
(2) Ook van Cd . Buskeu Huet zitten meerdere brieven in de correspondentie van Virginie Loveling ; zie brieven 6 en 19 .
-26(16)
Zie Mededelingen X, p . 107-108 (correspondentie Loveling-Fredericq, brief 128)

-27(G3)
[naamkaartje, 9/ 1 / 1886]
Mijn hartelijkste heilwensch aan de begaafde Schrijfster van Sophie!
Karel Bogaerd
Groenlei, 6, Laken
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-28(G1)
[naamkaartje, 10/1/1886]
G . Bergmann, père
Biedt zijne beste gelukwenschen aan Mejuffrouw, Virginie
Loveling, en zijne hulde aan de schrijfster van Sophie = Moed (1) en
volh [a] rding .
Lierre .
(1) Over een kleine `m' heen werd een hoofdletter geschreven .
-29-

Zie Mededelingen X, p . 108 (correspondentie Loveling-Fredericq,
brief 129)
-30(14)
Zie Mededelingen X, p. 108 (correspondentie Loveling-Fredericq,
brief 130)
-31(GO)
Paris, le 13 février 86 .
Ma chère Tante Virginie,
J'ignorais absolument que vows ayez été, et étiez encore souf
franse . Au recu de votre lettre j'ai écrit à Nica (1) pour avoir des
explications . Je sens comme elle beaucoup de pitié pour vows dans le
triste état ou vous vows trouvez . Quelle privation que de ne plus
pouvoir vous occuper comme d'habitude! Mais tout cela va
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changer bientót ; cela n'est qu'un mauvais moment à passer, je
lespère .
Puisque vows ne pouvez pas travailler it faudrait en profiter pour
faire un petit voyage à la rue Amelot, ou votre chambre est toujours
prête nous vows ferions prendre de l'excercice et maintenant que
vows connaissez asset bien Paris nous retournerions aux endroits que
vows préférez . D'ici un peu plus d'un mois Paris sera si jou i à voir, et
je suis sure que vows ne regretterez pas votre voyage, qui nous fera
bien plaisir, à nous .
Votre livre m'a fait une grande joie . Non certes, je n'ai pas eu de
déception à la fin . Cependant, un soir, je suis allée me coucher tout
découragée, je eenais de terminer le chapitre ou la r[é]ligieuse abandonne son petit mort avec cette indifférence si atroce . (2) J'étais
révoltée et complêtement démoralisée . Si le livre avait fini là j'aurais
été furieuse . Heureusement qu'il n'en était riep, et que bien de bonnes douces et même joyeuses pages se succédaient laissant le plus
profond souvenir dans la mémoire . Quel bon et utile livre, que tout
le monde devrait pouvoir comprendre ici . Mr et Madame Moutard
sons venus me voir : on paria littérature . Je ne pus m'empêcher de
dire que j'avais lu un livre, si beau! Mr Moutard est alsacien, it s'empressa d'ouvrir votre livre et d'en traduire à vue, mot pour mot les
deux premières phrases . Enhardi par son succès it me demanda de
pouvoir emporter mon livre promettant de me le rendre après avoir
appris une nouvelle langue, disair -il .
Depuis, 1'oncle Edouard (3) m'a raconté que M` Moutard était
dans l'enthousiasme de votre roman qu'il disair très bien comprendre et lire avec grand plaisir .
Merci encore de votre délicate attention .
- Je n'avais pas besoin de tour ces articles élogieux écrits d'un bout
à l'autre des deux pays pour en reconnaitre la valeur, mais ils m'ont
prouvé que votre roman avait déjà bien été lu et apprécié et je vows
ai été très reconnaissance de leur envoi .
L'oncle Edouard s'intéresse bien à votre santé : it croft avoir éprouvé
la même chose it y a quinze ans . Aussi vows donne-[t]-il le conseil de
ne rien faire, et de vows donner du mouvement et de la distraction .
Juste ce que je vows recommande ; en venant nous voir vows serez
tout à fait en vacance intellectuelle .
Je pense bien aller à Gand, mais seulement aux grandes vacances .
Vous ne pouvez vows imaginer combien les bonnes nouvelles de
Cyrille (4)
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[vervolg in de linker- en rechtermarges :]
m'ont fait plaisir. Tante Pauline et l'oncle (5) ne nous répondent pas
vice . Juliette (6) se rappelle parfaitement de vows : elle connait très bien
votre portrait dans l'album qu'on lui montre comme grande récompense ainsi que le beau livre vows lui avez dédié (7) . Emile (8) va très
bien mais les affaires marchent très mal et nous ne sommes pas sans
inquiétude au sujet des troubles de Londres (9), pour peu que cela
continue ; ici, nous en pourrions ien avoir e contre-coup .
Au revoir. Je vows embrasse bien affectueusement en attendant de
vos nouvelles . Nos arrmitiés à l'oncle et à la tante Mathilde (10) et à
zoute leur famille .
Votre Lia .
Bonnes amitiés de l'oncle[,] des tantes[,] de Mm` Delgobe et de
Lucie . Que devient M~ Schatteman . Un bon souvenir quand vows le
verren.
(1) Nica (1855-1915) is de jongste zus van Lia Fredericq.
(2) Uit het eerste deel, hoofdstuk XXVIII : "Kom, "sprak zuster Blondine
tot Sophie. Deze verwachtte zich - wellicht zonder het zelve te vermoeden - aan
een roerend tooneel bij het afscheid . Maseurken had dat kind weken lang met
trouwe verkleefdheid verzorgd . Zij had het zijn laatste hemdje aangetrokken;
zij moest jaloersch wezen en er op gesteld zijn om hare taak tot het einde te vervullen ; zij was het, die het in zijn kistje leggen zou en naar het graf vergezellen . - En nu werd zij door eenen onbekende afgehaald, nu werd in eens door
eene storende hand haar werk van liefde onderbroken. . .
Sophie stond en draalde ; zij voelde zich als het ware misdadig tegenover de
zuster en tegenover deze kleine dode, welke zij scheiden kwam, die twee behoorden tot het einde toe zamen . . .
"Kom, " herhaalde zuster Blondine nog eens, en was, zonder een woord van
afscheid en zonder merkbare aandoening, reeds eenpaar treden langs het smalle trapje vooraan, als Sophie nog bij het beddeken stond . "(p . 126-127)
(3) Zie over Edouard Huet brief 22, noot 1 .
(4) Cyriel Buysse (1859-1932) . Van Cyriel Buysse zitten er ook twee
brieven in de correspondentie rond Sophie ; zie brieven 3 en 20 .
(5) Tante Pauline et l'oncle zijn de ouders van Cyriel Buysse: Pauline
Loveling (1832-1909) en Louis Buysse (1830-1901) .
(6) Zie over Juliette brief 22, noot 3 .
(7) Welk boek zou Virginie Loveling geschonken hebben aan Juliette?
Eén kinderverhaal? Eén van haar kinderverhalen die ze tussen 1 882 en
1 885 geschreven had?
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(8) Zie over Emile Delgobe brief 22, noot 2 .
(9) In het laatste kwart van de 19e eeuw ging het niet zo goed met de
Engelse economie . In 1885-1886 werd een Koninklijke commissie opgericht voor "depression of Trade and Industry" De schrijfster Mrs Craik
.
schreef in The Contemporary Review for September
1886 : "Businessmen say
that never has trade been so bad or its prospects so gloomy. "Voor de gewone
burger zag het er nochtans niet zo slecht uit : de lonen werden verhoogd en
de goederen werden goedkoper. Er was wel een depressie vast te stellen voor
wat kapitaal en winst betrof. De waarde van de investeringen van de industrieel daalde maar de statisticus M .G . Mulhall schreef in The Contemporary
Review for December 1886 : "the decline ofprices, however injurous to some
interests, has been on the whole advantageous to the country. " Zie Donald
Read, England 1868-1914. The Age of Urban Democracy, London, New

York, 1979, p . 221-223 .
(10) Tante Mathilde is Mathilde Albrecht, de echtgenote van Charles
Loveling (1825-1911), de zevende zoon van Marie Comparée .
-32(59)
Blankenberghe le 17 7bre 86 .
A Mademoiselle Virginie Loveling romancier.
J'ai lu Sophie it y a quelques jours, et profondément remué par
l'exactitude et la simplicité touchante de cette exquisse des moeurs
des Flandres, j'ai senti s'éveiller en moi l'irrésistible désir de le faire
connaitre à mes compatriotes Wallops (1) . A part quelques traits
locaux qui ajoutent à l'oeuvre un nouvel intérêt, cette peinture est
vraie encore pour pos contrées d'Ardennes et d'entre Sambre et
Meuse, et si vows avez écrit ce livre pour le peuple, Mademoiselle,
daignez permettre que pos campagnards en tirent aussi profit . La
Flandre nous a toujours glorifies par ses luttes, son commerce et ses
arts ; que l'un de ses plus illustres écrivains nous apprenne comment
on écrit pour le peuple, comment on l'éclaire et comment on
l'élève .
Voilà quelle idee m'obsédait en lisant ce livre, Mademoiselle, et
voilà pourquoi je vows prie de me laisser traduire Sophie (2), si ce
n'est toutefois déjà fait . Oh! je le sais ma Bemande est hardie et singulière ; je vows suis complètement inconnu et à part quelques nou velles et poésies parues ca et là, je n'ai riep publié encore .
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Je me bornerai à vows assurer que j'accomplirai cette tache avec la
plus scrupuleuse fidélité et que le manuscrit vows étant présenté
avant 1'impression, voos pourrez facilement juger si la traduction est
convenable .
Veuillez me pardonner cette démarche je vows prie, et accepten,
Mademoiselle, l' expression de ma respectueuse admiration .
Auguste Vierset
professeur à l'école moyenne de S` Hubert .
jusqu'au 23 septembre inclus rue Breydel, 2
Blankenberghe
(1) Hoewel Paul Wynants' artikel "Lutte scolaire et pressions sociales
(1879-1884)" in La Revue Nouvelleverschillende voorbeelden geeft van de
sociale druk in Wallonië tijdens de schoolstrijd, ging het er in Vlaanderen
nog veel heviger aan toe omdat de greep van de Kerk veel steviger was .
(2) Over eerdere vertaalpogingen, zie o .a . brief 21 .

-33(58)
S` Hubert, le 29 oct. 86 .
Mademoiselle,
Je vows prie de m'excuser d'avoir tans tardé à vows expédier les chapitres traduits . Je les ai soumis à 1'appréciation de deux personnel
dons le bon gout en matière littéraire m'avait maintes foil été
démontré .
Its ont été d'accord sur les remarques générales que mon travail a
provoquées, et m'ont parfaitement convaincu que je suivais une fausse vole .
Tout d'abord ill se sons apercus que c'était une traduction flamande et riep autre qu'une traduction trop f dèle .
"Comment voulez-vows mener l'oeuvre à bien de cette fawn?"
m'ont-ill demandé, "et ne vous faites-vows pas illusion sur les devoirs
d'un traducteur? Pour être bien traduite, - à noire lens -1'oeuvre doft
produire sur les lecteurs francais la même impression que sur le lec246

teur néerlandais . Or le caractère des deux peuples offre des différences essentielles, dons votre travail devra tenir compte . Comment
voulez-vows que nous nous int&essions à un ouvrage ou nous ne retrouvons ni la phrase sautillante, vive, alerte de non conteurs, ni ces
sous -entendus charmante qui forcent l'esprit à une gymnastique à
laquelle, de par sa nature touts francaise, it eet éminemment propre?
Les plus belles oeuvres germaniques nous semblent Lourdes, alanguies, tout bonnement à cause de l'esprit de terroir qui les a créées,
tout bonnement parce que nous différons radicalement d'un peuple
auquel it faut trois tragédien pour mestre en scène la conspiration de
Wallenstein (1) .
I1 faut, - ce serait là l'idéal - que la traduction égalát en beauté l'original . Or on ne peut égaler qu'en différant. Musses (2) ne vaut
Lamartine (3), et Gauthier (4) ne peut égaler Banville (5) que grace
au genre spécial dans lequel ils brillent .
Si patient, si méticuleux, si inexorablement fidèle que soit
votre travail, it ne sera jamais qu'un décalque pale et imparfait de
l'oeuvre primitive, tout en ne portant aucune marque bien franraise .
Conserven bien fdèlement les idées de l'auteur mais métamorphosez la forms, rendei la concise, doucement chantants, languissante
jamais ; présentez le fond à des lecteurs francais, et n'oubliez pas que
tells forms, tel développement qui pour un flamand eet une beauté
ou une nécessité devient un défaut grave chez nous .
La meilleure traduction des poëten lasins eet cells de Burnout (6)
qui précisement s'écarte le plus de la forms primitive tout en respectant toujours l'idée de l'écrivain . Résumez en dix mots, tel passage
qui dans le texts comports une page, que le livre sans jamais en altérer le fond n'ait que quatre cents pages au lieu de 500, si les exigences de l'esprit francais vows y poussent .
Et si l'on vows objects que les oeuvres de Conscience ons pourtant
été traduites ainsi, répondez que les traductions du grand écrivain
(7) n'ont aucune valeur littéraire, et que les enfants et les adolescents
en furent les principaux lecteurs, et que du rente pas un flamand ne
déplore le peu de coloration de ces publications francaises qui, popularisant Conscience comme conteur, font peut-être fait déprécier
comme écrivain . (Car it faut bien l'avouer mais j'ai entendu maintes
foie juger du style de Goethe ou de Byron, par des amis ne les ayant
lus qu'en traduction) .
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Enfin pour prendre un exemple plus récent, Adam et Eve, la superbe nouvelle du célèbre conteur allemand Auerbach (8), perd tout son
charme d[an]s la traduction de MM . Guillaume -Chantraimé
(bibl .Gilm) "qui" disaient-ils d[an]s la préface "avaient voulu rendre
de nouveau et avec plus de fidélité la nouvelle allemande, et n'ont
écrit que de 1'allemand toujours . Ce n'est pas cela du francais . (Cette
nouvelle qui me parait fade, à moi, ne fut vraiment appréciée que
dans l'édition allemande .)"
Voilà ce que mes deux correcteurs me dirent, Made[moiselle], et je
dofs vows avouer qu'ils m'ont converti . Je vows envoie cependant le
cahier, tel qu'ils ons pu le juger, si vows trouvez, qu'il est préférable
de changer de méthode, donnez m'en avis je vows pries si l'oeuvre,
titrée à la francaise ne vous plaisait pas, it vous est toujours libre de
m'en aviser quand je vous la soummettrai ; si vous préférez une traduction plus littérale, comme celle que je vous soumets, je continu erai à m'en occuper, quoique fermement convaincu que eest aller
au-devant d' un échec .
Respectueusement à Vous .
Aug. Vierset .
(1) Wallenstein was een Duitse veldheer (1583-1643) die door een complot in de dertigjarige oorlog als generaal werd afgezet en vermoord . Deze
figuur is vooral bekend gebleven door Schillers historisch werk Geschichte
des Dreiszigjdhrigen Krieges uit 1791-93 en zijn drama Wallenstein uit
1798-99 .

(2) Louis Charles Alfred de Musset (1810-1857), Franse dichter en prozaschrijver. In al zijn werk uit zich de tweespalt van de epicuristische scepticus die beheerst wordt door een romantisch verlangen naar een geïdealiseerd harmonisch gevoelsleven . Hij werd het symbool van de romantische
jongeman die smachtte naar liefde maar altijd het slachtoffer werd van die
liefde . Zie Seymour S . Weiner in European Authors 1000 - 1900. A
Biographical Dictionary of European Literature, New York, 1967, p . 670672 en Grote Winkler Prins Encyclopedie, III, 1990v, p . 34 .
(3) Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine (1790-1869), Franse dichter, prozaschrijver en politicus . Hij was de grondlegger van de Franse
romantische lyriek en schreef metafysische epiek . Zie Seymour S . Weiner
in European Authors 1000 - 1900. A Biographical Dictionary of European
Literature, New York, 1967, p . 519-522 en Grote Winkler Prins Encyclopedie, XIV, 1992, p . 156 .

(4) (Pierre Jules) Théophile Gauthier (1811-1872), Franse dichter,
romanschrijver, literatuur- en kunsthistoricus . Hij propageerde het l'art-
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pour-l'art-principe . Hij schreef vooral om in zijn levensonderhoud te voorzien en de druk om te produceren heeft Gauthiers plaats in de literatuurgeschiedenis beperkt tot een in de eerste plaats historische waarde . Hij
oefende een grote invloed uit op bevriende tijdgenoten zoals Baudelaire en
Flaubert . Zie Seymour S . Weinar in European Authors 1000 - 1900. A
Biographical Dictionary of European Literature, New York, 1967, p . 317319 en Grote Winkler Prins Encyclopedie, IX, 1991v, p . 446 .
(5) Théodore Faullain de Banville (1823-1891) was een gerespecteerd
dichter en schreef ook blijspelen en novellen . Hij gaf blijk van een virtuoze rijmtechniek. Samen met Charles Baudelaire en Leconte de Lisle was hij
één van de meest representatieve figuren van de l'art-pour-l'art-beweging,
de grondlegger van de Parnassiaanse beweging . Zie European Authors 1000
-1900. A Biographical Dictionary of European Literature, New York, 1967,
p . 63-64 en Grote Winkler Prins Encyclopedie, III, 1990, p . 306 .
(6) Emile-Louis Burnouf (1821-1907), Franse geleerde en literator. Hij
schreef een methode om Sanskriet aan te leren en stelde een woordenboek
klassiek Sanskriet - Frans samen . Hij studeerde in Athene en publiceerde
een geschiedenis van de Griekse literatuur in 1 869 die verschillende keren
heruitgegeven werd . Hij vertaalde Latijnse, Griekse en Oosterse klassieke
werken en publiceerde in verschillende tijdschriften . Zie M . Prevost in
Dictionnaire de Biographie francaise, VII, 1956, kol . 702-703 .
(7) Over vertalingen van Conscience vonden we bij Stecher in zijn
Histoire de la Literature néerland.aise en Balgigue (1886) dat La maison
Lebègue (Office de Publicité) een populaire editie uitgaf van de Franse
vertalingen (door Stecher?) van de romans van Conscience (p .315) . Stecher
heeft in ieder geval werk van Conscience in het Frans vertaald (zie Gobbers
in Biographie Nationale, 34, 1968, kol . 726-734, over Stecher) . Bij Stecher
konden we lezen dat Conscience vertaald werd in het Duits, Frans, Engels,
Boheems, Pools, Deens en Italiaans en dat hij heel succesvol was in
Frankrijk . In de Biographie Nationale, 44, kol . 214 schrijft Robert-O .-J .
Van Nuffel dat Alexandra Dumas in 1852 Conscience had leren kennen en
dat hij de De Loteling plagieerde in Dieu et Diable. Dumas gaf het plagiaat
grif toe en veranderde de titel in Conscience innocent. Uit het plagiaat bleek
dat hij getroffen was door het verhaal van De Loteling. Voor Conscience
was dit eigenlijk geen slechte zaak want op die manier kwam hij in
Frankrijk in de belangstelling . Dit resulteerde in een vertaling van zijn volledig oeuvre door de Franse uitgever Michel Lévy . Robert-O .J . van Nuffel
schrijft wel dat deze, en de vele andere vertalingen van Conscience in het
Frans, niet zo goed waren omdat de vertalers veel Nederlandse uitdrukkingen niet kenden en helemaal verkeerd vertaalden . Dit zal waarschijnlijk
ook voor de andere vertalingen het geval zijn . Dit neemt niet weg dat hij
in Europa heel populair was . Ook in de V.5 . werd Conscience veel gelezen .
Over de vertalingen in het Engels vonden we iets meer in European Authors
1000-1900. A Biographical Dictionary ofEuropean Literature. Daar staat op
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p . 92 dat Conscience in de tweede helft van de 19e eeuw heel populair was

in de VS . en dat zijn volledig oeuvre in 1 867 uitgegeven werd in Baltimore .
Geen enkele andere Belgische auteur werd zo veelvuldig vertaald als
Conscience. Door zijn historische romans als De Leeuw van Vlaanderen en
zijn landelijke en romantische idyllen bekleedde hij een ereplaats in de
Europese literatuur .
(8) Berthold Auerbach was een pseudoniem van Moses Baruch
(28/2/1812-8/2/1882) . Hij was op zijn best wanneer hij dorpsverhalen en
-romans schreef, waarin hij zich in het begin concentreerde op de eenvoud
van het dorpsleven . Minder geslaagd waren zijn werken waarin hij de geciviliseerde stadsmens een spiegel van dorpse natuurlijkheid en zuiverheid
wilde voorhouden en er een wereldverbeterende tendens aan trachtte te
geven . In zijn tijd was hij een veel gelezen schrijver . Zie Grote Winkler Prins
Encyclopedie, III, 1990, p . 34 .
-34(57)

's [-] Gravenhalte
Holland
Sunda Straat 10
13 December 1886
Geachte Jufvrouw!
Onlangs eerst kreeg ik uw laatsten roman, "Sophie'; in handen en
daar mij slechts eenige kleinere novellen (1) van U en Uwe zuster
bekend waren, was mijn verwachting hoog gespannen . Nu ik de lektuur van uw roman geëindigd heb, voel ik mij gedrongen U eenige
regelen te schrijven, om U mijne bewondering en hoogachting voor
uw talent kenbaar te maken . Mogelijk is het U, als schrijfster, niet
onaangenaam te vernemen, dat gij U in een onbekende een groot
bewonderaar hebt gemaakt; en van mijne zijde is het geen overdreven lof, wanneer ik U in alle oprechtheid mededeel, dat ik Sophie het
knapste werk in hollandsch proza vind, dat in de laatste jaren op
Nederlandsch [en] op Vlaamsch grondgebied verschenen is . Deze
roman heeft mijn belangstelling en bewondering voor uw talent zoo
zeer gaande gemaakt, dat ik mij onmiddellijk ook uwe jongere, kleine novellen heb aangeschaft, die dagelijks mijne gevoelens jegens
uwe kunstenaarsgaven vermeerderen .
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Het zal mij een genot wezen om bij de eerste voorkomende gelegenheid ook in de pers deze gevoelens luide te verkondigen . Toen
mij dan ook eenige dagen geleden door eene jonge dame om raad
werd gevraagd over de vertaling (2) van een modernen, hollandschen
roman in het Engelsch, wist ik haar geen beter werk dan uw Sophie
aan te bevelen . Ik geloof, dat wij door de overzetting van dit boek
den buitenlanders een goeden indruk van de hollandsche literatuur
zullen geven, en tevens beschouw ik dit als een welverdiende hulde
aan uw talent. Mag ik op uw instemming rekenen, en zouden er van
uwe zijde tegen dit plan geene bezwaren bestaan? Uit naam van verscheiden personen, die met mij aan dit plan medewerken, heb ik op
mij genomen mij tot U te richten, ten einde uwe toestemming te
vragen .
Onder verzekering mijner eerbiedige hoogachting, heb ik de eer te
zijn
Uw d'" dien
Frans Netscher
(1) De novellen van Virginie en Rosalie Loveling waren uitgegeven onder
de titel Novellen (1874 ; 18872 ) en Nieuwe Novellen (1876 ; 18872 ) .
Sommige van de novellen waren al eerder verschenen in tijdschriften .
(2) De identiteit van de Engelse dame konden we niet achterhalen .
Virginie Loveling gaf haar toestemming voor de vertaling maar uit één van
de volgende brieven (brief 38) zal blijken dat de vrouw om gezondheidsredenen haar werk moest staken .

-35(54)
S` Hubert le 22 avril 1887 .
Mademoiselle,
Depuis un mois déjà je comptais vous écrire et 1'ennui de vous
apprendre la situation qui m'est faite me faisait toujours retarder
cette lettre .
Voici ce dont il s'agit : j'ai recu fin février la visite de mon inspecteur, lequel m' a donné connaissance de mesures me concernant . Le
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gouvernement me met l'épée dans les reins et désire me voir passer
cette année mon examen approfondi de langues modernes .
Cela présentant pour un Wallon une très grande difficulté je me
suis vu forcé de ne plus travailler à Sophie que par intermittences et
pour ce qui regarde la traduction pure et simple . A mon grand regret, devant un examen d'ou dépend ma position je ne pourrai m'occuper de la tournure francaise définitive que sitot l'examen terminé
c .a.d . vers septembre .
S'il vows est donc possible d'attendre quelques mois vows me ferez
un sensible plaisir, car je suis trop convaincu de ma mise à l'écart en
cas de non-réussite pour pouvoir me décider, malgré mon vif désir à
mener de front les deux besognes .
Croyez à tout mon regret pour ce retard imprévu et inévitable et
veuillez accepter l'assurance de ma respectueuse considération .
Aug . Vierset
-3G(53)
230 Ch . de Vleurgat
22 Mai 1887 .
Cher Monsieur,
J'ai encore à vows remercier pour votre lettre du 14 Mai .
Les opinions de Mr Cornette (1), son enseignement, les tendances
qu'on lui prête, seraient trop colorés pour le tempérament de nos
dames . C'est déjà bien asset d'avoir à endosser la responsabilité de
Mr. Tergamoné (2) .
N'avez vows pas eu à Liège comme élève Mr Louhay (3) qui est je
crois attaché maintenant à l'Athen[é]e de Bruxelles? Ii m'a paru que
c'était un garCon de mérite. Mais serait-il vivant? Ii faut tans de
qualités pour un auditoire féminin .
J'ai lu l'autre jour Sophie de Mm` Loveling qui est je crois de vos parentes . (4) C'est une oeuvre de mérite . A-t-elle été traduite en anglais?
Croyez mon cher Monsieur à mes sentiments très dévoués .
Aug . Couvreur
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[ Paul Fredericq voegde dit bericht voor V.L . toe aan de brief:]
Brief van Jan ten Brink (5) ontvangen,
"Wees zoo goed uwe tante Loveling hartelijk
van de Novellen (6) mij vóór eenige weken
kom ik in het feuilleton der Haan . Courant
terug .

waarin onder anderen :
te danken voor het ex .
gezonden . Binnen kort
op dit meesterlijk werk

(1) Van Arthur Cornette was ook brief 5 .
(2) Kon niet geïdentificeerd worden .
(3) Idem .
(4) Uit haar "Biografie" blijkt dat Virginie Loveling een paar jaar tevoren
Auguste Couvreur al had leren kennen toen ze vier maanden bij de familie
Leireus te Brussel verbleef. Zie Antonin van Elslander, De "Biografe" van
Virginie Loveling, Gent, 1963, p . 20 .
(5) Voor Jan ten Brink, zie brieven 8 en 16 .
(6) Novellen, Gent, Ad . Hoste, 1874 ;1887 2 ;1909 3 .
-37(52)

[poststempel op bijgevoegde enveloppe : 's-Gravenhalte, 5 juli 1887]
Mejuffrouw Virginie Loveling te Gent .
Mejuffrouw!
Door U is geschreven "Sophie" en daarin hebt Gij een beeld gegeven van de vervolging waaraan de openbare onderwijzers in Belgi [ë]
blootstaan . Dat boek heeft een grooten indruk gemaakt .
Toen de slavernij in Amerika nog bestond heeft eene vrouw
Harriet Beecher Stowe (1) met haar Uncle Tom's cabin een krachtigen stoot aan de emancipatie der slaven gegeven.
Zoudt Gij niet een dergelijken stoot willen geven om een eind te
maken aan den mijnarbeid van kinderen en jonge meisjes in Belgi[ë]
door met Uw groote gaven een boek te schrijven over de in mijnen
werkende kinderen en meisjes?
Bijgaand stukje uit een courant van Augustus
1886 (2) geeft aanleiding tot die vraag .
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Dit wordt in een ernstige en welwillende overdenking aanbevolen
door een uwer aandachtige lezers en bewonderaars .
[ongesigneerd]
(1) Harriet Beecher Stowe (1811-1896) kloeg de slavernij aan in Uncle
Toms Cabin (1852) ; zie Jane Tompkins in Heath Anthology ofAmerican
Literature, Lexington,19942, p . 2348 . Virginie Loveling is niet ingegaan op
dit voorstel van haar lezers, die blijkbaar anoniem wilden blijven .
(2) Virginie Loveling heeft dit krantenartikel niet samen met deze brief
bewaard . We hebben het ook niet tussen de andere krantenknipsels gevonden .
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Sunda Straat 10
'S [-] Gravenhalte
19 juli 1887
Hooggeachte Jufvrouw!
Na eene langdurige afwezigheid vond ik bij mijn thuiskomst uw
briefvan 16 juni 11[ .] ; daar ik van de eene plaats naar de ander trekkende was, konden mij de brieven niet worden opgestuurd, en vandaar, dat ik uw schrijven nog niet eerder beantwoord heb, waarvoor
ik U vele excuses aanbied. Ik ben o .a. ook te Londen geweest, en zoo
ik geweten hadde, dat Gij er ook waart, ik zou niet nagelaten
hebbe [n] u te hebben komen opzoeken om het voorrecht te genieten van uwe achtbare kennis te maken . Ik moet thans mijn leedwezen uitdrukken, dat ik deze schoone gelegenheid heb misgeloopen .
Tevens gewerd mij ook een brief van de Engelsche dame (1), die
op zich genomen had een vertaling van uw "Sophie" te bezorgen .
Deze dame is lijdende aan eene zenuwziekte, welke haar tijdelijk rust
en schijnbare genezing gegeven had. Ze schijnt zich echter bij het
vertalen te zeer te hebben ingespannen, waardoor haar toestand verergerd is, en de doktoren haar bevelen moesten weder volslagen rust
te nemen . Ze drukte mij haar leedwezen uit, dat zij, reeds een
gedeelte der vertaling gereed hebbend, zich thans genoodzaakt zag
geheel van het werk af te zien . Ze bewonderde het boek en had het
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lief, evenals ik, en tot haar grooten spijt had zij de pen moeten
nederleggen .
Ik zal U niet behoeven te verzekeren, dat dit accident mij ook leed
doet; maar ik ben toch aan den anderen kant verheugd, dat zich
reeds iemand anders heeft aangeboden om deze taak op zich te
nemen .
Indien ik U nog met het een of het ander van dienst kon wezen,
dan kunt Ge vrijelijk over mijn pen en mijn tijd beschikken .
U nogmaals mijne excuses aanbiedend over het lange stilzwijgen, en onder de verzekering mijner eerbiedige hoogachting teeken
ik mij
Uw d'y dr
Frans . Netscher
(1) De Engelse dame kwam eerder al ter sprake in een briefvan Netscher;
zie brief 34 .
-39(50)
230 Chaussée de Vleurgat
Bruxelles le 26 Aout
Monsieur,
Votre intéressante communication, au sujet du roman de
Mademoiselle votre tante, nous est parvenue hier. Mon mani (1) y
aurait répondu lui-même . Malheureusement it est privé, pour le
moment, de l'usage de ses yeux, par une violente inflammation, qui
l'oblige à les couvrir, jour et nuit, d'un bandeau . Nous ne savons
encore combien de temps cela durera, d'autant plus que depuis dix
jours le mal reste presque stationnaire . Ii craint que, dans ces conditions, cela lui sera impossible d'assister à la réunion de Bruges le 4
Septembre . Ii aurait bien voulu y aller pourtant ; non seulement pour
la réunion, mais pour l'occasion que cela lui aurait fournie de vows
voir, et de causer un peu avec vows au sujet de votre lettre.
Ii a toujours désiré que le roman Sophie fut connu en Angleterre,
et it m'avait dit déjà que c'était un ouvrage dons je pourrais entre255

prendre la traduction. Je vows assure que ce n'est pas la crainte de
devenir folie, mais le fait que je ne comprends pas le flamand qui me
semble s'y opposer. Mais comme it est lui-même très ferré sur le
flamand, it avait promis de m'aider - si toutefois it n'en existe pas
une traduction francaise - point sur lequel nous voudrions bien être
éclairés . Mais la traduction accomplie, avez vows songé par queue
voie on présenterait Sophie au public anglais? Mon mani pense
que peut-être vos relations avec lAthenaeum (2) vows mettraient sur
le chemin de trouver une revue anglaise qui accepterait une traduction . Nous -mêmes, si nous allons procha[?]nement à Londres pour
une semaine, pourrions faire quelques démarches . Mon mani fera de
son possible - et moi [-]même je voudrais bien être utile aussi . Mais
mes relations littéraires, sons, à peu d'exceptions près, resserrées dans
la presse Australienne . A part quelques petites nouvelles, publiées
dans la Nouvelle Revue à Paris, je n'ai écrit que pour des publications
Australiennes . Dans tons les cas ce n'est pas la bonne volonté qui
nous fera défaut . Mon mani vows envois Monsieur l'expression de ses
sentiments dévoués
Jessie Couvreur
(1) Auguste Couvreur ; van hem was brief 36 .
(2) Over The Athenaeum, zie brief 24 (Mededelingen X, brief 127) .
-40(12)
Zie Mededelingen X, p . 109 (correspondentie X, brief 131)
-41(49)
230 Chaussée de Vleurgat
Brussels Sep . 3 d [1887]
Dear Mademoiselle Loveling,
As my husband (1) cannot leave home at present I am afraid there
is no prospect of our going to Ghent . But it would give us much
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pleasure to see you whenever you make up your mind to pay Brussels
a visit . Would you not take your lunch with us at 1 o'clock, (sans
cérémonie) when you come? You would have plenty of time to rest,
and we might talk over the questions of Sophie in English dress,
at our ease .
There are two points which I think ought to be settled before we
decide upon beginning the translation . The first is - the finding of
an English review willing to accept and to publish the English
version . And the second whether I ought not to make some preliminary study of Flemish . I can read German fairly well, and have
published stories in French as well as English, but (even with my
husband's help) I don't know whether I ought to enter, quite unprepared, upon the work of turning Flemish into my own language .
However we can consider this when we meet . My husband sends his
cordial compliments .
Yours sincerely,
J essie Couvreur
(1) Auguste Couvreur ; zie ook brieven 36 en 39 .
-42(48)

230 Chauss& de Vleurgat
Brussels le 21 Septembre [1887]
Dear Mademoiselle Loveling,
My husband has gone to Aix-la-Chapelle to undergo a treatment
for his eyes, and will not return for a few weeks . But my mother is
staying with me during his absence, and if you will come to lunch,
as you propose, next Wednesday, it would give us great pleasure .
That need not prevent your paying us another visit when my
husband returns .
I know that I shall be acting according to his wishes if I say that
in case Monsieur Frédéricq, your nephew (1), is coming to Brussels
at the same time, I trust he will accompany you here . You remember
that old saying in the "Proverbs" : " In many counsellors there is wisdom" .
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We would each have something to say about Sophie, and we might
hope that some wise decision would be the result .
Pray let me have a line to say whether we may expect you .
Yours sincerely,
J essie Couvreur.
(1) Paul Fredericq ; Auguste Couvreur had zich eerst tot Paul Fredericq
gericht om te weten te komen of Sophie al vertaald was .
-43(47)
Namur, le 22 Septembre 1887 .
Mademoiselle
Je ne sais vraiment quelle opinion vows aurez de moi en apprenant
qu'il m'est impossible de tenir ma promesse de l'an dernier (1) . Vous
me jugerez bien indélicat et bien peu conscienscieux, et pourtant si
[vows] je pouvais vows assurer combien je désirerais vows cider à faire
conna?tre cc chef d'oeuvre que Stecher, de l'Université de Liége place
cóte à cóte aver le Lion de Flandre, d[an]s son histoire de la littérature Néerlandaise! (2)
Voici la chose en deux mots, et je vows connais trop par vos oeuvres pour ne pas espérer que vows me comprendrez et m'excuserez .
Le gouvernement exigeait mon diplóme de flamand : j'ai réussi à
l'obtenir it y a deux semaines . L'hiver prochain semblait donc tout
consacré à la traduction de Sophie .
Mais sur ces entrefaites l'Amour a parlé et ma fiancée, craignant
avec raison que le diplóme d'allemand ne me soit également demandé plus tard, ne m' accordera sa main que sitót le diplóme gagné .
Vous me voyez d'ici l'esprit balloté entre le regret d'une promesse
délaissée et le déplaisir qu'eut causé mon refus .
Finalement, comme cette étude approfondie de l'allemand me
demanders un an et que la politesse la plus élémentaire m'oblige à
terminer Sophie cette saison, je viens vows prier de me relever de mon
engagement sans me savoir mauvais gré d'une détermination qui
vows a fait perdre un an, qui peut m'óter toute considération chez vos
smis littéraires, mais que je ne me sens pas capable de changer .
25 8

Veuillez accepter, Mademoiselle, avec l'assurance de mon plus
profond regret, l'expression de ma respectueuse admiration .
Aug . Vierset
S` Hubert
(1) In zijn vorige brief, brief 3S, had Vierset Virginie Loveling beloofd na
zijn examen in september 1 887 door te werken aan de Franse vertaling .
(2) In zijn Histoire de la Littérature Néerlandaise en Belgique schreef
Stecher: "On peut placer ce roman [Sophie] à cóté du Leeuw van Vlaanderen;
mais it faut surtout remarquer la netteté simple et vive du style, la fidélité des
moindres contours, l'exactitude de toutes les figures, pur ainsi dire photographiées en même temps que dramatisées. En Hollande et en Allemagne, on na
pas hésité à signaler l 'importance de ces tableaux, qui seront de vrais documents
pour l'histoire. "(p . 325) .

-44(4G)
230 Chau[s]sée de Vleurgat
Bruxelles le 5 Novembre [1887]
Dear Mademoiselle Loveling,
I send you a line, according to my promise, to let you know we
have returned to Brussels . The waters of Aix did my husband good
service, and he and I enjoyed a `Nach-Ki r' at Rond-Chêne - a beautiful place, the country home of Monsieur & Madame Montépire .
This month we shall be rather busy, but unless we have the
pleasure of seeing you here- we might pay Gand a visit in a few
weeks time, and you and I might experiment upon Sophie, as we did
upon your other work (1) . It would interest me very much to
help you to array her in English dress, following the plan you have
discovered .
I am only sorry we live so far apart. With kind regards from my
husband .
Believe me
Sincerely yours
J essie Couvreur.
259

(1) Ze is nog steeds aan het proberen om Sophie te vertalen . Of ze nog
ander werk van Loveling heeft vertaald, hebben we niet kunnen achterhalen .
-45(45)
230 Chaussée de Vleurgat
le 1 Décembre [1887]
My dear Mademoiselle Loveling,
Many thanks for your very kind note . I wish I could say that we
could respond to your invitation, for I should very much like to see
you again .
But my husband says we must put off paying our visit until after
the New Year. He is called away to London on urgent business next
week, - but he goes very much against his will, for he still suffers
from his eyes, and does not like to leave home while he is under
treatment for them . However, we both look forward to being able to
come and see you at Gand a little later, and make the acquaintance
of Mr. Fr[e] d[e] ricq and his sister (1) . Pray do not let the postponement of our visit prevent your coming to see us, if you should find
vacation to come to Brussels yourself. Any time that you will come
and lunch with us `sans cérémonie' it would give us great pleasure to
see you .
My mother left me soon after you saw us . I know she would wish
to be very kindly remembered to you, and for myself I feel very
grateful for your sympathetic appreciation of one so dear to me .
I am very sorry to keep poor "Sophie" waiting, but we must make
up for lost time when we meet .
Yours affectionate]
J essie Couvreur
(1) Paul Fredericq en één van zijn zussen, Hélène of Nica?
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-46(G9)
Antwerpen 8 Nov. 1888
Aan Mej uffer Virginie Loveling
Zeer Waarde Jufvrouw
Ik dank U hartelijk voor de toezending van `Sophie" ; mijne dochter en mijne vrouw (1) hebben het reeds gelezen, zij vinden het zeer
mooi - eens vond ik mijn vrouw in tranen bij de lezing van het eerste deel om dat dit haar zoo geheel hare eigene moeder he[r]rinnerde - Ik zelf heb ternauwernood tijd gevonden om een begin met de
lezing te maken ; ik zal dus voor het oogenblik hierover niets schrijven . Gij zult het mij ook niet ten kwade duiden indien ik u niet
vroeger schreef: het weghalen der voorwerpen uit de tentoonstelling
(2) beneemt mij al mijn tijd, zoo ik tusschendoor naar eenige oogenblikken zoek om de pen te houden dan is het, omdat ik wel gaarne
uw besluit zoude kennen over uwe deelneming aan het banket (3),
waarvan ik u gesproken heb, en waarop gij mijns inziens volkomen
toestemmend kunt antwoorden ; de bijzonderste onzer BBBn . . zijn
gelukkig te vernemen dat er eene kans bestaat U in ons midden te
zien, Br. • . Rooseels (4) zal zich vereerd gevoelen over uwe aanwezigheid op zijn feest . Gij zult eenvoudig deel maken van de Dames die
mij aldaar vergezellen, de voornaamste kennissen weten op welke
wijze zij u daar zullen aantreffen ; geen enkele bedenking zal van aard
kunnen zijn om het genot van een vrolijke avond te storen . Ik voeg
dus mijne bede bij die mijner echtgenote om u te verzoeken te dier
gelegenheid ten onzent te gast te zijn . Indien de dag op zat[e]rdag
28 dezer bepaald blijft (zoo niet zal ik er u bijtijds kennis van geven)
zullen wij u alsdan in het vroeg van den namiddag verwachten,
opdat gij wat uit zoudt kunnen rusten alvorens naar het feestmaal te
gaan, de nacht zoudt gij te onzent doorbrengen en 's zondags daarop zouden wij u ontslaan in het station bij het vertrek van den laatsten trein .
Mejuffer onze kleine Mina trippelt al bij de gedachte aan de
genoegens daarvan . Ik hoop dat een gunstig antwoord van uwentwege haar en ons spoedig zal komen bevredigen .
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Intusschen bied ik u de hartelijkste groeten van
E . Vander Linden
118 Kronenburg st .
(1) De vrouw van Eug . vander Linden is Maria Theresia Wilhelmina van
Rijswijck .
(2) Vander Linden is een beeldhouwer.
(3) Dit banket, in 1888, wordt niet vermeld in Les Elèves de Thémis,

Geschiedenis der A. . W . Les Elèves de Thémis, [z .pl .] [z .d .] .
(4) Geïdentificeerd door Prof. R. Vervliet als Emmanuel Rosseels, een
Antwerps liberaal toneelauteur (1818-1904) die voorzitter was van De
Olijftak en lid van de maconnieke Werkplaats Les Elèves de Thémis .

(43)
Nukerke 19 décembre 1888
près Audenarde
Mademoiselle
Ii y a deux mois je me suis mis á reline votre remarquable et excellent livre Sophie, et i'envie mest venue de le traduire . La traduction,
que j'ai t[á]ché de rendre le plus littérale possible, est achevée . Ayant appris depuis, que jusqu'ici it n'existait aucune traduction
francaise de Sophie j'ai pensé qu'il serait peut-être opportune de
publier mon travail, si toutefois je parviens à le nabotter suftsamment bien pour qu'il puisse affronten la publicité . Je viens donc vows
demander éventuellement l'autorisation de le faire imprimer.
Si avant de vows d&ider vows désiriez connaitre mon travail je
puls vows en communiquer dès aujourd'hui les 100 premières pages
mises au net .
Veuillez, Mademoiselle, agréer l'assurance de mon profond respect
et de ma haute considération .
G . Van Butsele
Commissaire d'Arrondissement en disponibilité .
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-48(GS)
Antwerpen 30 Dec . 1888 .
Aan Mejufrouw Virginie Loveling
Zeer Waarde Jufvrouw.
Beter laat dan nooit : zegt het spreekwoord. Zal ik nu naar eene
verontschuldiging zoeken, om te getuigen van de onmogelijkheid
waarin ik verkeerde, u vroeger mede te deelen welke gewaarwordingen, de lezing van "Sophie" bij mij verwekt heeft ; ik geloof het niet,
liever zal ik het maar ronduit bekennen, indien ik u had moeten verklaren wat ik erover dacht, toen ik bij den laatsten zet, de lezing
sloot, ik ware in den steek gebleven .
Het nieuwe, het verras [s] chende van uw boek trof mij zeer . Ik was
verwonderd zoo geheel bekende zaken op eene zoo geheel onverwachte ofschoon uiterst ware, natuurlijke wijze te zien voordoen . De
strijd dien gij voert in dit werk, niet door woorden, maar door voorstellingen van feiten maakte mij zeer geestdriftig, tot het einde toe,
toen bij den laatsten regel mij eene zonderlinge teleurstelling overviel .
Ziedaar U zoo trouw mogelijk mijn eerste indruk geschetst .
Dat sinds dien Sophie, en niet alleen Sophie, maar het midden
waarin zij leeft en wandelt mij bijgebleven is, en dagelijks stof tot
nadenken geleverd heeft ; dit zij gezegd . Het zal dan ook eenigsin [d] s
de uitslag van dit nadenken zijn welk ik u ga mededeelen - onnoodig
er bij te voegen ; dat geheel de waarde dezer opmerkingen, indien zij
dan al eenige waarde bezitten mochten, te zoeken is, niet in de degelijkheid maar wel in de oprechtheid ervan . Wat mij vooreerst en vooral in "Sophie" bevalt, dat is de
wezen[t]lijke waarheid van voorstelling, iets wat men in schilder of
beeldhouwkunst keurig realistisch noemen zou ; wanneer ik u lees
dan denk ik aan Henri De Braekeleer (1), aan de trouwe krachtige
waarheid van zijn penseel .
De samenstelling van uw werk heeft mij zeer getroffen ; gij hebt
een boeiend verhaal kunnen schrijven zonder anderen grond dan het
bloote dagelijks leven, zonder aan karakters of toestanden eenige ver263

wikkelingen der verbeelding toe te voegen . Dit is eene buitengewoone gave die bewijst dat gij in hoogs mate de geest van opmerkzaamheid bezit, en diep doordrongen van uw onderwerp, de toetsen
juist weet te zetten waar zij liggen moeten, om de beelden, die gij
voor het oog der zinnen toovert, hunne boeiende belangrijkheid bij
te zetten ; en zoo doende, door de uitbundigheid der voorstelling, rijkelijk te vergoeden wat de aaneenschakeling der samenstelling, aan
nieuwsgierigheids prikkeling te kort schieten mocht .
Dit over de samenstelling gezegd wil ik er nog eenige bemerkingen
bijvoegen, waarvan ik zoo zeker niet ben, doch die mij soms tot overweging nopen : Wanneer wij vertrekken van den titel van uw werk
(2), en dus verlangen te weten wat Sophie raakt, en tevens niet willen kennen wat haar niet treft, dan ontmoet ik in uw boek tafereelen welke er overbodig zijn en tot verklaring der toestanden van
Sophie kunnen gemist worden . Wanneer ik nu echter de titel ter
zijde laat en een algemeens toestand beschouw ; eene phase uit het
leven van ons [V] laamsch volk, welke zich meer bepaald rondom
Sophie, dan rond elk ander der optredende persnonen ontrol[t], dan
is er geen woord, geen letter te veel, dan dragen al die lieve, kleine
en geestig geschilderde tafereeltjes bij, tot die eene, groots, breeds
schilderij, die ons het werkelijke en tevens het zieleleven voorstelt,
van een element der samenleving, waarover wij ons maar al te weinig bekreunen, en dat no[ch]tans zoo veel goeds voor haar zoude
vermogen, indien het in eene goede richting kon geleid worden .
Inderdaad, dit volk, dat als een molensteen achter aan den wagen des
vooruitgangs hangt, heeft een goede grond ; het meent het toch niet
slecht in zijne onwetenheid.
Om terug te komen op den titel stel ik enkel deze vraag : Een
voortbrengsel der kunst, het zij in beelden of in letteren, moet dit
zich bepalen bij den inhoud van zijn titel ; en, kan er wel in vele
gevallen een titel gevonden worden die bepaald uitdrukt wat het
werk geeft? (het laatste gedeelte dezer vraag is mij onbeantwoord
gebleven, bij het zoeken naar een titel voor de groep, waarvan gij
eene photographie bezit)[ .]
Wat ik over voorstelling en samenstelling gezegd heb, geldt
natuurlijk over de meesterlijke wijze waarop gij de t[y]pen van verschillende ambten en karakters geschetst hebt : Wat kent gij ze goed ;
hoe is hun portret lijkend ; wat zijn zij volgehouden van het begin tot
het einde ; Dit zij niet voor enkelen, dit zij voor allen gezegd .
264

Nu nog een woord over de strekking, over het slot .
In een land als het onze, waar papen knechten ministers zijn, daar
moeten de mannen blozen, wanneer zij zien met welke kracht, met
welk een overtuigde geest, eene vrouw te velde trekt tegen de dweepzucht ; waar is de man, die, in onze letterkunde op zulk een werk kan
bogen?
De strekking van uw werk is dan ook verheven, en schoon zij u
blootstelt aan den haat der dweepzuchtigen, hebt gij enkel geluisterd
naar de stem der waarheid, en uwe kracht gevonden in de verontwaardiging van een edel hart .
Hoe hebt gij Sophie ontgoocheld met haar, dwars door het vernis
der heiligheid, de ijdelheid te laten zien, van zoo vele dingen, die
door den menschelijken geest uitgevonden zijn, en in eere gehouden
worden tot uitbuiting van velen ten profijte van enkelen[ .] Hoe hebt
gij haar leeren steunen op eigen kracht ; hoe hebt gij in haar getoond
dat het goede in den mensch ligt en slechts op ontwikkeling wacht,
maar er niet moet ingelegd worden door de bijzondere gratie van bijzondere persnonen .- Wat heerlijke grondvesten voor eene degelijke
samenleving!
En dan verwijst gij ten slotte naar het Evangelie (3) . . . . die bron
van
weer alles opnieuw: de lange strijd der eeuwen voor de overheersching der hersenschimmen boven de wetenschap.
Ziedaar wat mij ten rechte of ten onrechte te leur stelde .
Hier moet ik mijn schrijven sluiten, bij dit zelfde punt waarmeede
gij Sophie gesloten hebt ; want indien het voor U de gelegenheid zou
kunnen zijn om nog een gansch boek in vervolg te schrijven, voor
mij zou het iets kunnen worden, dat niet binnen de gehalte van een
fatsoenlijk, zelfs nog al dik brief valt . Laat mij slechts toe te sluiten,
met een antwoord dat wel het best past, bij die oneindige vraag
welke de mensch zich stelt in de gedachte aan Godheid. - Help u
zelve zoo helpe u God .
U bijzonder gelukwenschend over de poging die gij zoo loffelijk
hebt volbracht, zij het mij gegun[d] U, bij de vernieuwing van
het jaar, die zich thans weder voordoet, een wensch des harten
uit [] te []drukken : Mocht gij in dit jaar vele welverdiende genoegens
smaken, over uw volbrachte arbeid, en sterk door de kracht die gij
put, in het bewustzijn van het goede dat gij stichter, ons volk, dat
behoefte heeft aan gezond voedsel voor den geest, nog zulk iets
schoons, goeds en nuttigs voorbereiden .
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Ontvang Zeer Waarde Jufvrouw de verzekering mijner hoogachting ; ook de bijzondere gelukwenschen mijner vrouw en dochter.
U verzoekende de betuigingen onzer vriendschap te aanvaarden
groeten wij U tot ziens .
Eug. Vander Linden-Van Ryswyck
(1) Henri de Braekeleer (1840-1888) was een Antwerps interieurschilder
en schilder van stillevens . Met de meest eerlijke middelen bereikte hij
realistische effecten .
(2) Over de titel was al gediscussieerd, zoals blijkt uit Basse, p . 151 .
Oorspronkelijk moest de roman "De Strijd te Lande" heten . Op aanraden
van de uitgever echter, werd de titel in "Sophie" veranderd . De uitgever,
Ad . Hoste, vreesde waarschijnlijk dat de oorspronkelijke titel verscheidene
potentiële lezers zou afschrikken .
(3) Op het einde van het derde deel (hoofdstuk xXXVI) spreekt Sophie
haar ontgoocheling uit over de sacramenten, ceremonies, mirakels waarin
ze geloofde . Ook de geestelijken die ze hoog achtte hebben haar diep ontgoocheld . Ze zegt haar man, de liberale onderwijzer Angelman, dat ze toch
een drang heeft om ergens in te geloven . Zijn antwoord heeft menig vrijdenker ontgoocheld : "Wat ons overblijft tot leiddraad en steun, nadat wij aan
de belijdenis van onze kindsheid en onze jeugd verzaakt hebben, "sprak hij met
overtuiging, "de voorschriften van ons geweten en de leerstelsels van het
Evangelie. . . " ( p . 469)
-49-

Nukerke 19 Janv. 90
Chère Mademoiselle
Ci incluse la couverture qu'on destine à Sophie et que je viens de
recevoir.
Veuillez m'en dire votre avis .
Pour mof je trouve que mon nom est trop en vedette, relativement
au vótre . Le mot roman de . . . vows convient-il? Je pense aussi qu'on
deurah mettre votre prénom tout au long.
Je n'ai plus riep d'épreuves à corriger, néanmoins j'espère que de
Noén (1) va mettre sérieusement la main à l'oeuvre, et que Sophie
pourra paraure en février. Ii eient d'acheter encore un enfant, et est
nommé officier d'académie . J'ignore ce que eest .
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Veuillez, Mademoiselle, agréer l'assurance de mes meifleurs sentiments .
G Van Butsele
(1) Uit brief 51 blijkt de Noén de uitgever-drukker in Brussel te zijn .
-50(38)
Nukerke 3 fevr. 90
Mademoiselle
Vous me demandez de vows dire franchement ce que je pense de
vos observations . Et! bien, tout en vows trouvant parfois un peu trop
puriste, surtout quant à la simple répétition de certains mots, j'estime vos corrections parfaitement justes, et nécessaires pour la pluspart ;
pas pour zoutes cependant . Aussi les ai-je, à peu de chose près, zoutes maintenues dans 1'épreuve renvoyée à Bruxelles .
Je trouve votre travail même tellement parfait que, contrairement
à votre opinion, je pense que nous pourrions très bien nous passer
dun tiers très au courant de la langue, pour revoir la rédaction ; mais
alors it vous incomberait un travail bien rude, car mon inhabitude et
ma grande distraction me rendent peu propre à vous aider sérieusement .
Je vous envoie une nouvelle épreuve, que j'ai lue à la háte .
Renvoyez la moi à Nukerke, après correction, si vous le voulez bien ;
mais cela ne presse pas beaucoup, et faites à votre aise ; et surtout ne
vous donnez plus la peine de travailler la nuit .
Salutations bien cordialer
G . Van Butsele
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(39)
Nukerke 26 feb . [1890]
midi
Mademoiselle
Vous recevrez avec cette lettre des épreuves de Sophie . Si vows avez
des observations à faire, renvoyez les moi à Nukerke . Sinon envoyez
les à l'éditeur.
M` de Noén
rue Stevin 69
Bruxelles
Je ne puffs vows écrire plus longuement le facteur attend . Je n'ai
recu les épreuves qu'à 10 112, et je n'ai pu les voir sérieusement .
Veuillez agréer l'expression de mes meilleurs sentiments .
G . Van Butsele
-52(37)
Nukerke[,] 11 Avril '90
Mademoiselle
Vous devez être étonnée de mon long silence . J'ai eu des difficultés
avec de Noén qui prétend que la dernière épreuve corrigée par vows
était un tirage définitif . Je lui ai redemandé les cahiers qu'il m'a ren voyés non corrigés, moms les 10 premiers . Les 5 premiers l'avaient
été, mais insuffisamment, puisque vows y avez trouvé de nombreuses
fautes . Je pense que nous pourrions très bien nous passer de sa correction et d'un correcteur quelconque ; car j'ai vu qu'il ne vous
échappe riep .
Je vous envoie donc un cahier, afin que vous le revoyez avant d imprimer, et d'arrêter un texte définitif, donc it ne faudrait plus que sur veiller l'impression exacte, car corriger et changer des phrases entiè-
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res après impression est impossible, et on comprend que l'éditeur
n'accepte pas ce surcroit de travail . Si donc vows voulez bien corriger
les cahiers, renvoyez les moi par parties, au fur et à mesure de la
besogne faire . Si vows n'en avez pas le temps, ou désirez ne pas entreprendre ce travail, it faudra renoncer à la publication, et moi
perdre l'argent que j'ai avancé .
De Noén voudrait terminer en 2 mois, ce qui me para?t difficile, à
moms qu'on ne puisse lui remettre un texte définitif en temps utile .
Veuillez, Mademoiselle, agréer l'expression de mes meilleurs sentiments .
G .Van Butsele
en háte
-53(42)
Nukerke 29 Avril 90
Mademoiselle
J'ai reCu tout à l'heure des épreuves de Sophie que je vows envoie
après les avoir lues à la hate et fait quelques corrections .
Je pensais que de Noén renon[c]ait à la publication, ou que je
serafs obligé de m'adresser ailleurs à cause de sa négligence . Essayons
donc encore avec lui . Dans ce but it serait convenable de corriger les
épreuves que je vows envoie avant les cahiers qui sons en votre possession .
Je demanderai à de Noén de m'envoyer les premières épreuves que
vows n'avez pas vues . Je ne donnerai de bon à titer que pour les
épreuves revues par vows .
Je vols que la pluspart des corrections faites à Nevele sons biffées
par vows . J'en suis flatté, et vows remercie de routes les peines que
vows vows donnez.
Veuillez agréer mes salutations
respectueuses et amica es .
G . van Butsele
en hate
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[in e linkermarge :]
J'ai encore les 10 derniers cahiers à vows communiquer. 4u voulez
vows que je les envoie, chez vows ou à Nevele?
-54(3G)
Nukerke[,] 6 Mai 90
Mademoiselle
J'ai bien reCu toutes les épreuves que vows vows êtes donnée la
peine de corriger. Je les garde toutes en ma possession . Car de Noén
me para[?] t mettre beaucoup de nonchalance sinon de mauvaise
volonté à poursuivre la publication . Ii m'est impossible d'obtenir les
10 premiers cahiers et l'épreuve des premières pages . Je lui ai écrit
carrément à ce sujet . N'en poursuivons pas moms le remaniement de
ma traduction . Je ferai publier à Gand si cela ne va pas mieux à
Bruxelles .
J'ai fait quelques observations relativement à plusieurs de vos corrections ; je vows les envoie et vows voudrez bien me dire si vows les
approuvez . Elles sons relatives aux pages 17 à 40 . Pour le reste, si
vows le désirez, je vows communiquerai aussi mes contre corrections
si je puffs m'exprimer ainsi . Vous pourriez me renvoyer mes notes
,
avec votre appreciation en marge .
Je vows présence, Mademoiselle, l'assurance de mes meilleurs sentiments .
G . Van Butsele
Puisque vos corrections ne sont pas toujours définitives, je vows
prie de les faire au crayon . Je les passeraf à l'encre dès que nous serons
d'accord sur elles .
J'efface très facilement et très proprement l'écriture faire au crayon, au moyen d'un baton de gomme classique, que j'achète chez
Schampelaire rue des Champs .
Nous sommes ici en plein dans le travail électoral (1) . A Renaix
nous réussirons encore pour la province, et it y a chance, pensous
nous, de mettre Mr Demalandre (2) à la porie des chambres .
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(1) Van Butsele was een liberaal arrondissementscommissaris .
(2) Mr . Demalandre kon niet worden geïdentificeerd .
-SS(40)
Nukerke[,] 20 Mai 90
Mademoiselle
[D]e Noén m'a envoyé un projet de contras pour faire l'impression
de Sophie . Je compte me rendre chez vows jeudi vers 3 h . pour vows
le communiquer et en causer .
Si cela vows dérangeait je pourrais me rendre chez vows le lendemain vendredi vers 10 h .
En attendant je vows présence mes meilleurs sentiments .
G . Van Butsele
-SG(35)
Nukerke, 29 Mai 90 .
Mademoiselle
Je remettrai chez vows, demain vendredi matin, vers 10 h, les premières pages imprimées de Sophie (1) . Si je vows trouve chez vows et
que vows ayiez le temps, nous pourrions lire quelques pages que vows
avez déjà corrigées, et arrêter le texte déf,
nitif, ou bien faire une partie d'échec si vows le voulez bien, car je désire une revanche de la
défaite que j'ai essuyée vendredi dernier.
Je vows présence mes salutations cordialer .
G . Van Butsele
(1) Hoewel hier sprake is van de eerste gedrukte bladzijden van de Franse
vertaling van Sophie, hebben we niets gevonden over de vertaling van Van
Butsele .
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(33)
Amsterdam[,] 29 Mei 1890
Aan Mejuffrouw Virginie Loveling
Gent .
Zeer geachte Mejuffrouw!
Door eenige mijner vrienden en mij zelf is het voornemen opgevat
eene Nederlandsche bewerking het licht te doen zien van uw zoo
gewaardeerden letterarbeid "Sophie" .
Wij wenschen dit te doen met het oog op de verkiezingen in ons
land voor de 2d` Kamer der Staten generaal in 1890 .
Ons voornemen is 5000 exemplaren te laten drukken en gratis te
verspreiden . Wij wenschen dan aan onze vrienden gelegenheid te
geven tegen eene prijs van hoogstens 15 cents, bij groote hoeveelheden tot 12 112 cent, per stuk dalende zooveel exemplaren te laten
afdrukken als zij mochten wenschen . Wij laten daarom de vellen
gezet staan .
Ik heb op mij genomen de Nederlandsche bewerking op mij te
nemen . Het werk zal - als wij er de heftigste aanvallen op de
Katholieken wat uitlaten en ons bepalen alleen te geven eene Sophie
of de val der openbare school in Belgi [ë] - 6 à 7 vel druks beslaan
port octaaf formaat, het zal met duidelijke letter gedrukt worden en
in een woord er net uitzien .
Eene Nederlandsche bewerking is vooral noodig, omdat in het
[V] laamsch tal van uitdrukkingen voorkomen, die door vele Nederlanders niet worden begrepen en waardoor het schoone werk waarschijnlijk ongelezen op zijde gezet zoude worden.
Gij begrijpt dat uwe naam niet zal worden vergeten .
Voor dat ik aan de bewerking kan beginnen is het noodig uwe toestemming te vragen, iets wat ik bij deze doe .
Ik hoop van harte in het belang der zaak, die wij beiden dienen,
dat door u goed zal worden gevonden die toestemming en kan het
zijn met eenigen spoed te verleenen en daartoe gaarne bij u aanbeveelende heb ik onder aanbieding mijner hoogachting de eer te
zijn
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U weledel . dw. dr .
L.P. Walburgh-Schmidt .
Arts .
Geneesheer i/d gevangenissen
Redacteur v/h Ma[c]onniek Weekblad.
-58(34)
Amsterdam[,] 10 Juni 1890 .
Zeer geachte Juffrouw!
Ik ontvang eerst heden den brief terug, die ik aan mijne vrienden
had verzonden, en uw afwijzend antwoord bevat .
Het doet ons allen zeer leed, maar wij moeten in uw besluit berusten
Wel hadden wij ons voorgesteld dat door U zoude moeten worden
beslist hoever de inkorting van Sophie zoude gaan, en evenzeer dat
de bewerking onder Uwe goedkeuring zoude geschieden . Wij meenden tegen over U met de meeste courtoisie te moeten optreden, en
hadden anders eenvoudig eene Nederlandsche bewerking van Sophie
uitgegeven aan de hand van het Gids artikel van october 1885 .
Ons voornemen was te beginnen met vijfduizend exemplaren te
verspreiden, waarvoor het geld aanwezig was, en dan te vragen aan
de Liberale Bond voor Friesland, de Liberale Unie Volks Onderwijs,
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en de Orde van vrije
metselaren ons verder te helpen . Wij moeten thans van dit voornemen afzien .
Met betuiging mijner hoogachting heb ik inmiddels de eer te
zijn
Uw Weledelachtb[ .]
L .P Walburgh- Schmidt .
Arts
Redacteur v/h . Ma~onniek Weekblad.
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-59(11)
Zie Mededelingen X, p . 111 (correspondentie Loveling-Fredericq,
brief 135)
-60(8)
Zie Mededelingen X, p . 112 (correspondentie Loveling-Fredericq,
brief 136)
De brief omvat enkele begeleidende regels bij de brief die P
Fredericq van Tromp had ontvangen en die hier wordt doorgestuurd
naar Virginie Loveling (zie hierna, brief 61) .
-61-

(7)
's Hage, Laan van Meerdervoort 11 .
19 juli '90 .
Waarde heer Fr [e] d [e] ricq!
Ontvang onzen hartelijken dank voor Uwe zeer gewaardeerde
beleefdheden . Mijn vrouw (1) is zeer ingenomen met de muziekstukjes, vooral met dat ééne, waarin een spinnende vrouw voorkomt .
Zij en de logées zijn druk bezig een en ander intestuderen .
Dat ik U niet vroeger, namelijk al aanstonds onzen dank betuigde,
was, omdat ik U tevens den indruk wilde mededeelen van de lezing
der novelle "Sophie" .
Heden eindigde ik die, en ik zie thans, dat ik U niet alleen om de
gave van het boek heb erkentelijk te zijn, maar ook omdat U mij
daardoor de gelegenheid schonk kennis te maken met een kunstvoortbrengsel, dat mij anders waarschijnlijk zou zijn blijven ontgaan .
"Sophie" is voor mij een ware openbaring geweest! Weinig boeken
nog las ik met zooveel spanning en medegevoel . Het gezond, aangrijpend realisme der voorstelling, de treffende eenvoud en soberheid der beschrijvingen, en het eigenaardige en ongekunstelde der
taal bleven mij voortdurend treffen . Een uitstekend voorbeeld, dacht
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ik telkens, voor onze jonge Amsterdamsche school (2), die realist
denkt te zijn wanneer ze slechts gewaagd in woordenkeus en uitmiddelpuntig in haar onderwerpen is . - Met schaamte moet ik thans
erkennen, dat ik (een specifiek Hollandsch gebrek, waarop ook reeds
Loffeit (3) doelde) die massa's Fransch, Engelsch en Duitsch las,
door zoo weinig op de geschriften van Virginie Loveling te letten,
iets groots liet voorbijgaan voor veel kleins, en dat ik te ver voor mij
heen ziende, het schone niet zag, dat in mijn nabijheid was .
Doch ook om een andere, dan de kunstreden, is "Sophie" voor ons,
Noord-Nederlanders, van belang . Levende buiten eenigen religiestrijd, en ons al heel boos makende voor sommige eigendunkelijkheden en aanmatigingen van zekere anti-revolutionnaire landgenooten,
krijgen wij toch eerst een recht idée van de beteekenis der ten Uwent
heerschende en ons alleen bij benadering uit de dagbladen bekende
machinaties der geestelijke fracties, wanneer wij die zoo aanschouwelijk voor oogen gebracht krijgen als in de genoemde novelle .
Inderdaad zullen weinigen mijner landgenooten ook maar vermoeden, dat toestanden, als door V.L . geschilderd worden, op zoo
korten afstand van ons, en tegen het einde der 19` eeuw mogelijk
zijn . Vandaar dat het mij toeschijnt, dat "Sophie" behalve de groote
letterkundige, ook nog een bepaaldelijk sociaal-historische waarde
heeft.
Nogmaals dank, waarde heer Fr [e] d [e] ricq voor Uw kostelijk aandenken . Mijn vrouw en de Kempsche logées (ook miss Felroy, die
bezig is Hollandsch te leren) laten U zeer groeten . Komt u weêr eens
hier ter stede, vergeet dan de Laan v . Meerdervoort niet, en geloof
mij, na groeten aan onze wederzijdsche vrienden, den heer en
mevrouw Logeman (4), steeds vriendschappelijk
Uw zeer dw.
Theodoor Tromp
ik hoop, dat U mijn schrift lezen kan . Die ellendige zenuwen
maken mij ook 't schrijven zoo moeilijk .
"Sophie" is als een pendant van "Kippenaar." (5) Doch 't laatste
lijkt mij meer boertig, 't eerste meer artistiek .
(1) Nelly Dyserinck, die na de dood van haar man met Cyriel Buysse zou
trouwen .
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(2) Amsterdamse School : de Tachtigers, die behalve een nieuwe poëzie in
eerste instantie een nieuw soort proza introduceerden : het naturalisme
(met L . van Deyssel, L . Couperus, M . Emants e .a .) .
(3) Antonie Cornelis Loffeit (1841-1906) was een smaakvol letterkundige die vooral bekend was als toneelcriticus . Hij schreef jarenlang in o .a. Het
Vaderland onder het pseudoniem Ego . In The Atheneum gaf hij enige jaren
overzichten van de Nederlandse letteren . Aan het oordeel en de uitspraken
van Loffeit werd veel gezag toegekend ; zie Zuiderra in Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek, III,1914, kol . 785-786 .
(4) Henry Logeman (Haarlem 1862 - Sleidinge 1938) was getrouwd met
Dina van der Willigen . Na studies in Utrecht, Londen en Oxford werd hij
tot docent Engels benoemd aan de universiteit van Gent . In 1903 kreeg hij
op eigen verzoek de leerstoel moderne Scandinavische filologie . Samen met
een collega legde hij de grondslag van de studierichting Scandinavistiek aan
de universiteit van Gent . Zijn liefde voor Scandinavië deelde hij met zijn
vrouw, die een indrukwekkend aantal werken uit het Noors, Zweeds en
Deens vertaalde . Zie René Derolez in Nationaal Biografisch Woordenboek,
deel 11 (1985), kol . 453-460 .
(5) Over "Kippenaar" hebben we niets gevonden .
-62(32)
Gent, 17 oct . 90 .
Beminde tante,
Ik ontvang van Couvreur (1) eenen brief, waarin de volgende paragraaf voor U bestemd is : "Voulez-vows présenter mes respects à
Me"` votre tante? Ma femme a eu l'occasion , au cours de cet été, de
s'occuper de ses intérêts . Elle n'a pas réussi à Londres, mais avec un
peu de temps et de patience elle pourrait bien réussir á New York."
Met zeven haasten .
Uw Paul
(1) Zie ook brieven 36, 39, 41 en 42 .
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-63(G)
Gent 17 November 1890 .
Mejuffer V Loveling
Voor Sophie zijn de platen nog niet gereed . Ik heb er meermaals
met den Heer Van Kuyck (1) over gesproken, zoowel mondelinge als
bij brieve, hem betere voorwaarden van prijs gesteld . Onlangs ontmoette ik hem te Antwerpen . Hij stelde mij voor eene andere wijze
van uitvoering te kiezen, doch hier kwam niets van, omdat de voorgestelde duurder was en de eenheid zou gebroken hebben van deze
uitgave . Wij hebben dan beslist het oude stelsel te volgen en verledens week heb ik de eerste teekening ontvangen .
Het werk is dus eigenlijk niet verschenen (art II . van ons contract)
vermits de platen niet gereed zijn, maar ik heb er exemplaren van
verkocht . Op 6 october 11 . ontving ik eene bestelling van eenig
belang, alhoewel ik gemeend had geen exemplaren te moeten weigeren niettegenstaande dat de platen niet gereed waren . Het was eene
kwestie van propaganda voor den eenen of anderen Strijdersbond
[v] an Antwerpen . Ik heb u daarom ook nog geen exemplaren gezonden veronderstellende dat gij ze liever met platen zoudt ontvangen .
Ware het anders, laat het mij weten
.p
.v
.
S Ik zal er u laten geworden .
Daar ik reeds dit jaar in Januari de Gedichten (2) (550 fr.) en in
April (104 fr 50) den Winter in het Zuiden (3) betaalde, zou het mij
beter passen, Sophie slechts na verloop der 3 maanden (art . IV van
het contract) dus in het begin van Januari te betalen . Houdt gij er
echter aan dat de betaling nu geschiede, het is ook wel . Ik zal u het
geld laten geworden .
Ik laat U heden geworden :
nog 5
15
25
15

Een winter in het Zuiden
N
Gedichten

op dik papier
op dun papier
op dik papier
op dun papier
die ik nog verschuldigd was .
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Ik zal u de teekeningen voor Sophie mededeelen zoodra ik ze in
mijn bezit heb . De eerste teekening zond V.K . mij alleen, om te
bewijzen dat hij eraan werkt .
Hoogachtend
Uw dr. dr.
Ad . Hoste
PS . Hierbij den gevraagde brief van den Heer Walburgh Schmidt
(4), van Amsterdam .
(1) Een briefvan Frans van Cuyck wordt verder afgedrukt ; zie brief 67 .
Hij zal de illustraties verzorgen voor Sophie. Het is vreemd dat we pas vanaf
1 890 brieven terugvinden over die illustraties want een derde, geïllustreerde uitgave van Sophie verscheen bij Ad . Hoste in 1889 . Misschien is er hier
sprake van een herdruk, die er echter niet gekomen is .
(2) Gedichten, Groningen, J .B . Wolters, 1870 ; 18772 ; 1889 3 (Gent, Ad .
Hoste) .
(3) Winter in het Zuiderland, Gent, Ad . Hoste, 1890 .
(4) Van Walburgh Schmidt had Virginie Loveling al eerder twee brieven
ontvangen ; zie brieven 57 en 58 . Een andere brief van hem, geadresseerd
aan Ad . Hoste, hebben we niet teruggevonden .
-64(31)
[In de bovenmarge heeft V.L . geschreven : stukje verzonden voor
Dientje Logeman (1) .]
Waarde Mejuffrouw Loveling,
Tot mijn groot verdriet moet ik u teleurstellen . Er is zeer veel liefs
in dit stukje, en dat liefs zou inderdaad zeer goed in de Holl . Lelie
(2) op zijne plaats zijn, maar - het had evengoed in 20 als in S9 bladzijden kunnen gezegd worden . Bij de kleine hoeveelheden, die telkens slechts geplaatst kunnen worden, wordt een dergelijk stukje
vervelend, en geen bekende vlag dekt hier de lading .Wat de ontbinding der firma Cremer (3) betreft, wilde ik u nog
melden dat Cremer uittreedt en de compagnon dan blijft, d .w.z . de
man van het kapitaal, zoodat er voortaan niet licht meer klachten
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zullen inkomen, (waarvan ik zooveel verdriet had) over ongeregelde
uitbetaling en te lage honoraria . Mocht u dus weer een klein stukje
wellicht hebben, of niet al te klein, dan zal het hartelijk welkom zijn,
en kunt u honger honorarium bedingen . Met onuitsprekelijk genoegen las ik onlangs, op aanraden van Mevrouw Israëls (4) (de vrouw
van den schilder) uw "Sophie ." "Ware dit boek in het Fransch
geschreven en bij voorbeeld in de Revue des deux mondes geplaatst",
zoo schreef zij mij, "het had époque gemaakt door geheel Europa.
En ik ben het geheel met haar eens .
Gaat het u goed?
Ik bied u mijne beste en welgemeende wenschen voor 1891 .
S .M .C . Van Wermeskerken-Junius .
1891 . 9 Januari .
(1) Dientje is Dina Logeman ; zie over haar brief 60, noot 5 .
(2) De Hollandsche Lelie was een damesblad waarvan S .M .C . van
Wermeskerken-Junius redacteur was .
(3) Was firma Cremer de uitgever van De Hollandsche Lelie?
(4) Over Mevr. Israëls zie ook brief S9, noot 1 .
_G5(10)
Zie Mededelingen X, p . 116 (correspondentie Loveling-Fredericq,

brief 142)
-66(30)
Antwerpen 3 Februari 1892 .
Geachte Heer (1)
Ik heb het mandaat van 200 fr . wel ontvangen en dank U voor het
spoedig antwoord.
Wat de teekening aangaat zal ik U trachten te ereden te stellen al
vrees ik no [ch] t[h] ans dat het papier Gillot mij veel moeilijkheden
zal opleveren, men doet er niet mede wat men wilt.
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Ik had mij Sophie in dien oogenblik anders voorgesteld dan in het
onderwerp van het eerste plaatje waar zij in de kleine herberg Eduard
Tingels aanschouwt (2) en bij haar eene liefdestraal door het hart
trilt waar zelfs eene hoop van stil geluk vóór haar zweeft, zij woont
dan nog bij hare moeder verkeerd [sic] in eenen beteren toestand en
is daarbij omringd van welhebbende vrienden .
Voor het kruis knielenden (3) is de toestand gansch veranderd, zij
is s'nachts van huis geloopen, het ziekenbed van den stervenden
schoolmeester verlatende om hulp bij den Coadjutor te gaan vragen .
Sedert lang heeft zij niet dan ellende en smart voor de oogen gehad,
armoede zelfs .
Het is met haast dat zij in 't wegloopen eenen halsdoek op het
hoofd gebonden heeft, zonder verders aan 't schikken van hare kleedij te denken .
Daar in lag voor mij de tegenstelling der twee onderwerpen en der
twee toestanden .
Ziedaar in eenige woorden de wijze waarop ik het verstaan en
weergegeven heb . Ben ik mis dan zal ik het trachten te veranderen
maar ik vrees dat de reproductie er door leiden zal .
Aanvaardt mijne beste groeten
Frans Van Kuyck
(1) Ad . Hoste ; zie ook brieven 1, 63 en 67 .
(2) Deel 1, hoofdstuk XII .
(3) Deel 2, hoofdstuk ~. Om meester Ottevare nog een kans te
geven de laatste sacramenten te ontvangen gaat Sophie 's nachts door het
bos naar het naburige dorp waar de coadjutor verblijft . Ze slaagt erin hem
te vinden en "En zonder toeven ijlde zij terug; doch haar hart was overstelpt

van ontroeringen . Het vrome meisje moest deze op ergens eene wijze uitdrukken : het gebed was hare toevlucht. Zij liep de trapjes op van het kerkhof, dat
door duizendjarige aanhoping van de op elkander volgende geslachten der
gemeente, hoogliggend, het omgevend, gespleten muurkeu naar den straatweg
en het plein deed overhellen. Zij zonk op hare knieën neder. Het flauwe lampje, voor het kruis hangend, schemerde op den naakten Christus, en hoofd en
voeten in de duisternis latend, verlichtte het alleen de bloedige zijwonde
van het meer dan levensgroote beeld. het was om de zonden der wereld af te
knopen, om vrede en liefde te doen heerschee, dat de Godmensch een zoo
smadelijker marteldood gestorven was. . . en hoe handelden zij, die zich zijne
volgelingen dorsten noemen? . . . "0 Jezus, wat euveldaden pleegt men in uw heiligen naam!" riep zij uit. "(p . 330-331)
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-67(29)
IMPRIMERIE C. Annoot-Braeckman BOEKDRUKKERIJ
SUCCESSEUR, AD . HOSTE, OPVOLGER
GAND, RUE DU CALVAIRE, 23 . - GALGENBERG, 23, TE GENT

Téléphone n° 116 .
Gand, le 6 Februari 1892 .
Mejuffer V. Loveling
Ziehier het antwoord van den Heer Van Kuyck op uwe opmerking.
Gelief er kennis van te nemen en mij te laten weten wat u ervan
denkt.
Bij het trekken, zullen de plaatjes veel verbeteren .
Hoogachtend
Uw dr. dr.
Ad. Hoste
-68(2g)
23 Aug 1892
Den Haag Riouwstraat 66 .
Lieve Virginie
Terug gekeerd in mijne stille woning, dacht ik menigmaal : wat
heerlijke dagen waren dat in Belgi[ë]! en wat zou het heerlijk zijn die
nieuwe vrienden ook eens ten onzent te zien .
Mijn hart is vol dank voor uw allerliefst onthaal en ik stel U voor
om, als het u mocht schikken, van dit fraaie weder gebruik te maken
ter vervulling van uwe belofte om in mijn nedrige kluis voor eenige
dagen uw intrek te nemen . Kom, stel niet uit, Neem een retourke[,]
dit is immers voor 4 dagen? [,] en meld mij wanneer wij u mogen
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afhalen . Mijn gezondheid is thans zoo goed als die zijn kan, zoodat
ik zelfs gister naar het [K] urhaus geweest ben en tot laat aan het
strand kon zitten naar het vuurwerk kijkende, wat ik in vele jaren
niet durfde wagen!
Ik begon thuis gekomen terstond kennis te maken met Uwe
Sophie[,] een stout stuk in een Cath . omgeving maar nobel en frisch
er afgebracht Uitstekend hebt ge het lijden van dien ongelukkigen
onderwijzer gemaald en de fatale invloed van het Clericalisme geteekend.
Helaas het is zoo en niet anders en zalig is hij of zij, die der waarheid en gerechtigheid onverholen getuigenis durft geven zonder
aanzien des persoons . Onvermijdelijk moet de charme die ge anders
over uwe tafreelen legt en de poëtische eenheid van de compositie
min of meer lijden zoodra men een bepaalden tendenz roman
schrijft . De kunstvorm wordt dan 2[,] het zedelijk doel 1 - maar gij
hebt het er best afgebracht zonder de belangstelling voor uwe heldin
te schade [sic] . Voortreffelijk is ook dat Maseurke behandeld in haar
invloed en stille macht over dat gezin .
Gister was prof Logeman (1) met zijn lief wijfje bij mij en spraken
wij nog over u .
Nu lieve verblijd mij eens gaarne ?] en kom eens kijken in het
Hollands kringetje dat u met de meeste sympathie te gemoet ziet .
Wees overtuigd van de meeste hoogachting en toegenegendheid .
Uwer liefste
Elisabeth Ceelaer
Mijn boek (2) is af en begint zijn loop[ ;] kom nu gauw eer ik weer
een nieuwe ga op zetten .
(1) Over Prof. Logeman, zie brief 60, noot 5 .
(2) Over Ceelaer hebben we niets kunnen vinden .
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-69(9)
[briefkaart] ['1 s-Gravenhage, 12 Juli 93
Waarde Juffrouw Loveling .
Hartelijk dank voor de vriendelijke toezending van uw boek, dat
voor ons beiden ook nog hoogere waarde ontleent aan de opdracht
van de schrijfster zelve . De illustratiën (1) zijn niet zoo fraai als
Sophie mocht eischen, doch het blijft moeilijk een arti[e]st te vinden,
die een Siameesche broeder naar den geest van schrijver of schrijfster
is . Verleden zaterdag werden wij alleraangenaamst verrast door een
bezoek van de 3 Fr[e]d[e]ricgs (2) . Wij smolten haast weg - niet van
aandoening maar van de hitte .
Met onze zeer hartelijke groeten aan u en het door ons geachte
trio .
Uw zeer toegen.
Johan Gram
(1) Uitgave van het boek met illustraties van Van Kuyck waarover in brieven 63, 66 en 67 sprake . Er zal dan toch een geïllustreerde herdruk van
Sophie tot stand gekomen zijn . Wij hebben die niet kunnen terugvinden .
De laatste druk die we van Sophie terugvonden dateert uit 1 889 (de derde
druk) en is ook geïllustreerd .
(2) Zouden de drie Fredericgs Paul Fredericq en zijn zussen Hélène en
Nica zijn?

-7p(27)
Liebe Tante
Wenn Sie mich gestern sateen katte ich die Hinsicht Anna (1)
einep Besuch zu bringen, and Ihnen dann, mit zu theilen wie sie
sick bef ndet . Nun verwechsele ich meinep Besuch bei Ihnen durch
emn Schreiben das eine Uebung fur mich ist (2) . Ich habe Anna ziemlich gut befunden, nur sie sags, das sie Freitag heftige Pein gehabt
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hat, and das dieses sick oft vorthut . Mama (3) ist Sonntag abgezogen . Sidonie and Cesar (4) sind Ihr entgegen gekommen bis Brainele-Comte, wei1 sie da von Zug verandern musste . Sie ist gut angekommen . Sie hat mich gefragt Ihnen mit zu theilen, das sie Samstag
bei Ihnen nicht gewesen ist, wei! es regnete and das, feuchtes Wetter
einep sehr ungluckichen Einfluss auf sie macht .
Ich habe nun ganz Sophie gelesen and weiss nicht, wie ich meine
Eindrucke aussprechen sollte, ich heisse das emn reiches Buch, reich
in Beschreibung von allerlei Zustanden and Charaktern, reich an
richtige ernsthafte Gedanken, and wie reich sind diese ausgedruckt
mit i berflussigen Tinten, in solchen Bi chern liessi man nicht, man
sieht alles geschehen, es ist eine getreue Malerei .
Nun habe ich das Buch dem Fraulein De Buck gegeben, da sie es
so gerne lesen mochte . Dieses Fraulein ist sehr katholisch, doch
durchaus nicht enge von Gedanken, wahrscheinlich da sie viel
gereist hat, and ich denke das sie eben wie Sophie fi hlen wird was
rechtfertig ist, deun unlangst sagte sie mir : Entre le Bon Dieu et la
Religion it y a un abime .
Wenn ich das Buch zuruckhabe veerde ich es nicht lesen, aber
studieren, nicht um zweimal der Erzahlung zu Tolgen, aber um ohne
Eile die Gedanken and die Art worauf die ausgedruckt sind, zu
bewundern and zu geniessen :1st das doch emn schones Ganzes!
Unnotig mir zu antworten, ich weiss das Sie auch wenig Zeit
haben, wenn ich nochmals kann, komme ich einst zuruck .
Louisa.
Gent, 8'

Dec .9S

(1) Anna hebben we niet kunnen identificeren .
(2) Volgens Dr. Klaas Willems, die zo vriendelijk was om deze brief in
Gotische letters in modern Duits om te zetten, moest Louisa nog veel oefenen . De brief staat barstensvol fouten . Blijkbaar was ze enkel met het
Gotisch alfabet vertrouwd .
(3) De moeder van Louisa is Marie Fredericq (1823-1900) . Zij was
getrouwd met Felix van der Vennet .
(4) César was de broer van Louisa . Hij was regent aan de middelbare
school van Soignies . Hij was getrouwd met Sidonie Gilmont .

2 84

-71(2G)
Lieve Tante,
Toen mama (1) vóór acht dagen naar Brugge kwam heb ik haar
naar U gevraagd, en zoo heb ik vernomen dat Gij van Margate teruggekomen zift en nu weder te Gent verblijft . 0 Tante, nu hebt Ge
zooveel zeelucht kunnen inademen als ge maar verlangdet! Ginds
was het zeker schoon, niet waar? en voornamelijk voor U Tante, die
alles zoo goed gevoelt en verstaat wat zich om U bevindt! Zoo weet
ik ook dat Mama "een dure Eed" (2) ontvangen heeft en dit verheugt
mij zeer want dit maakt mij eene geheele vacantie vroolijk. 0, Wat
aangename uren heb ik niet gesleten bij de lezing van "Sophie" . Niet
alleen kan men lezen wat gedrukt is, neen, dieper, veel dieper ligt de
gedachte opgesloten, tusschen de lijnen heen schemeren de overwegingen, en bij elke herziening van het werk ontdekt men altijd eene
gedachte, die men vroeger niet had opgemerkt .
Gij kunt het waarlijk niet gelooven, Tante, hoe rechtzinnig ik uwe
boeken liefheb, want zij ten minste zijn misschien op onze dagen de
zeldzame, die in het menschelijk hart goede gevoelens achterlaten,
waar men deugd beloond ziet en boosheid gestraft. En wanneer ik
aan die goede schrijfster denk, kan ik niet vergeten dat Zij mij zoo
aangenaam verraste op nieuwjaarsdag, iets waarvoor ik haar nog
meer erkentelijk ben . Nu, Tante zal ik U zeggen dat ik het hier dit
jaar veel gezelliger, veel aangenamer vind en ik herinner mij steeds
Uwe woorden : "Wanneer Gij uwen plicht doet, Nancy, zult gij over.]
al gelukkig zijn["
Lieve Tante, ik wil van U geen antwoord verzoeken want ik weet
hoevele meer noodzakelijke bezigheden Gij hebt .
Uwe Nancy
Brugge, den 7e Juni '96
(1) Nancy, noch haar moeder, hebben we kunnen identificeren .
(2) Een Dure Eea Gent, Engelcke, 1891 ; 1896 2 (Gent, J . Vuylsteke) ;
1933 3 (Antwerpen, De Sikkel) .
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-72-

(44)
den Haag 4 Febr. 1898 .
Zeer Geëerde Mejufvrouw!
Door eene ongesteldheid, die ik in België] opdeed, ten gevolge
van het natte, mistige weer, werd ik belet vroeger uw gewaardeerde
letteren te beantwoorden, - waarvoor ik u thans ten zeerste bedank .
De vriendelijke woorden van iemand met zulke geniale gaven en
welverdienden, gedistingueerden naam, hebben voor mij meer dan
gewone beteekenis .
In uw schoon boek, getiteld "Sophie"[,] geven talent, moed en
levenskennis elkander als t'ware de hand .
Het is een werk dat nog lang nadat wij allen van dit tooneel zijn
verdwenen, met eerbied en belangstelling zal worden gelezen .
Zulke werken zijn symbolisch schoone bloemen op het graf, die
niet verwelken .
Wanneer ik weer in Gent mogt komen, zal ik niet nalaten mij het
genoegen te geven, u te komen bezoeken .
Het speet mij zoo, dat uw interessante heer Broeder (1) niet wel []
was toen ik in zijn gastvrij huis logeerde . Had ik ook de lijdende
toestand gekend van Mejufvrouw Anna (2), voorzeker zou ik uit
discretie de last niet hebben veroorzaakt, die een logé wel moet geven
aan de huisvrouw.
Ik heb zeer veele vrienden, doch ga uit beginsel nooit bij een hunner logeren . Steeds ga ik in een hotel . -Ditmaal had ik het echter
bepaald aan Uw Broeder beloofdMij steeds ten zeerste aanbevelende in uw hooggeschatte vriendschap, vereer ik mij zeer geachte Mejufvrouw, met de meeste onderscheiding te zijn[ .]
Uw zeer dienstes. dienaar,
Tromp
(1) Paul Fredericq?
(2) Anna werd ook vermeld in brief 70 .
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-73(25)
SALVATOR
JOURNAL QUOTIDIEN FLAMAND
POUR MALINES & ENVIRONS (1)
Administration :
Longue Rue des Bateaux, 102, Malines
Mechelen, den 5-10-01 .
Mejuffer V. Loveling,
In antwoord op uwe kaart, heb ik de eer U te laten weten, dat het
uw werk Sophie geldt, dat we zouden willen meedeelen als middel
van liberale propaganda .
Hoogachtend,
Victor Heymans
(1) Op 11 oktober wordt Sophie aangekondigd in nr . 232 van de zesde
jaargang van Salvator. In de krant van zondag en maandag 13 en 14 oktober verschijnt het eerste hoofdstuk en een stukje uit het tweede hoodstuk
uit het eerste deel van Sophie. Vanaf dan wordt er elke dag een stukje uit
Sophie afgedrukt, tot we in de krant van 31 oktober, nr. 249, een grote aankondiging terugvinden voor een nieuw mengverhaal : Klaproosje of een
Iezuïtisch Geheim en Sophie abrupt afgebroken wordt na amper 45 van de
470 bladzijden . Waarschijnlijk vond men die bladzijden, die nog altijd een
aanloop waren tot het eigenlijke verhaal over de schoolstrijd, te braaf voor
het vurig liberaal strijdblad dat Salvator was .
-74(5)
22 Dec . 1910
Lieve Tante,
M . Neven, volksvertegenwoordiger van Tongeren[,] vraagt mij bij
u aan te dringen, om eene volksuitgave te laten drukken van "Dure
Eed'; "Sophie" en "Vlaamsche Gewesten" . 287

Hij heeft zich tot Hoste (1) gewend die hem gezegd heeft dat hij
bereid was die werken te drukken . Doch ik geloof niet dat er voor u
kwestie zijn zou van "honorarium" . Is dat mogelijk?
Hartelijk
Arth . Buysse
(1) Ad . Hoste, de Gentse uitgever van Virginie Loveling .

-75(4)

Zie Mededelingen X, p . 134-135 (correspondentie LovelingFredericq, brief 166)
-7G(3)
Brugge, den 22-12-11 .
Gabriël Welvaert
Wollenstraat, 33 en 33b"
BRUGGE
Aan Mejuffer V. Loveling
Letterkundige te Gent
Hooggeachte Juffer,
Met eenige Vrijzinnige Volksjongens hebben wij besloten, met
Nieuwjaar een Weekblad uit te geven "t Vrije Vlaanderen" (1)
genaamd, dat zooals zijnen titre het wel uitdrukt, de Vrijheid en de
Taal van ons Vlaamsche Volk wil verdedigen . Onzes inziens is het
verschaffen van goede lectuur een uitstekend middel tot opbeuring
van 't Volk, dat helaas zoo weinig leest . Daarom zijn wij van plan in
ons blad nooit anders dan degelijke werken, die onze strekking nastreven, als feuilleton te laten verschijnen . Onder dit opzicht meenep wij dat Uwe prachtig boek "Sophie" wel het beste daartoe is
geschikt, en zijn zoo vrij U bij deze te komen vragen of wij daartoe
zouden kunnen de toelating krijgen (2) en tegen welke voorwaarden ;
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want alhoewel wij voldoende uitgerust zijn om 't bestaan van ons
blad te verzekeren, moeten wij toch zoo zuinig mogelijk te werk
gaan .
In de hoop dat Gij ons zoo spoedig mogelijk zult gelieven Uwe
beslissing en desgevallends Uwe voorwaarden zult willen doen kennen, groeten wij U met dank op voorhand, zeer
Hoogachtend
G . Welvaert
Bestuurder voor den Opstelraad .
(1) In 1911 weigerde een groep vooruitstrevenden zich nog langer te voegen naar de bevelen van het Brugse liberaal partijbureau dat in katholieke
richting evolueerde . Ze scheurden zich af en stichtten in 1912 hun eigen,
radicaal-liberaal, blad 't Vrije Vlaanderen . De ondertitel van dit blad was
"Vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind Weekblad, voor Brugge en de Provincie
West-Vlaanderen" en hun motto luidde : "Naar nieuwe wegen . Alles voor en
door het Volk. Voor Taal en Vrijheid' : Op 7 januari 1912 verscheen het eer-

ste nummer, in juli 1912 het laatste .
(2) Omdat we niet alle nummers van 't Vrije Vlaanderen hebben kunnen
terugvinden, weten we niet of Virginie Loveling haar toestemming gegeven
heeft .

(2)
Gand 2 janvier 1921 .
Ma chère Marie,
Merci pour vos bons souhaits . Accepten les miens pour vows tons .
Its viennent du coeur. Je suis malade depuis bien longtemps, sans
aucune amélioration . Amitiés sincères .
V Loveling.

289

-7g(t)
Gand 19 f[é]vrier 1923
Ma bien chère Marie,
Que vows êtes bonne de m' avoir envoyé zoutes les photographies
avec les indications explicatives . Maintenant je puls me figurer au
moms quelque chose de votre habitation -vaste palais- . Mille fois
merci . J'ai eu le plus grand plaisir à faire plus ample connaissance
avec vows et de sentir que vows avez de l'affection pour moi . La
mienne pour vows est également bien forte . Je regrette de ne pas pouvoir nous réunir de temps en temps comme l'autre jour. Au revoir
bientót ici, j'espère, selon votre promesse . Amitiés à Jules (1) .
Tout à vows .
Virginie Loveling
(1) Jules Boedt, de kleinzoon van Virginie Lovelings broer Karel (18251911) .

[van de volgende brieven geen exacte datum :]
-79(13)
[Briefkaart, poststempel Gent 13 oktober
[in de bovenmarge schreef Paul Fredericq : "Van mijnen collega
Eug . Hubert van Luik aan wiep ik het boek gegeven heb voor hem
en zijne vrouw."]
Mon cher Fredericq,
Je viens de recevoir votre Keizer Karel (1) . Merci . Je vais me
mettre à le lire dès aujourdhui . Nous avons lu tous les deux "Sophie' :
C'est réellement très beau, mais poignant; cela donne des idées
noires au sujet de noire avenir politique .
Vous verrai-je Bimanche?
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Lundi séance de réouverture . En voyant la peau de chat sur 1' épaule de W. Trif. (2) Je dirai : "oh alors! le coeur se serre, et quoiqu'on en
dit les yeux s' emplissent de larmes!!"
Rappelez un peu à Wayener (3) les cartes de chemins de fer à prix
réduit pour la séance du 1`~ nov.
B .à .V
E .H .

(1) De Nederlanden onder Keizer Karel, Gent, J . Vuylsteke, 1885, 8°,
uitgave van het Willemsfonds 110 .
(2) Hebben we niet kunnen identificeren .
(3) Idem .
-80(55)
Zeer geachte Dichteres,
Ik zou gaarne een flinke brok proza van u en van uw veelbetreurde zuster in een schoolboek benuttigen .
Niet steeds dat heel lieve Meester Huyghe (1), waar men, in uw werken, toch zulken overruime keus heeft .
Liefst nu iets dat de bloemlezingen nog niet zo dikwijls hebben
bevat .
Mag ik een 4 tal bladzijden geven uit Jan-Oom d Belle- Trezeken
(2) en een zestal uit De 50 Franken (3)?
Hebt gij soms zelf voorkeur voor eenigen anderen brok, uit Een
dure Eed (4) b.v., aarzel dan a .u.b . niet het mij te zeggen .
Is de inhoud ervan geschikt voor jonge lieden, dan zal ik met het
grootste genoegen U die voldoening geven .
Gij neemt mij mijn vrijpostigheid niet euvel?
Ik wilde wat moois geven, en vraag het aan U, die zoveel moois
hebt .
En - hoe is het met het sedert lang beloofde gedicht??
Op voorhand besten dank
Uw dw. dr.
29 1

Pol de Mont
30, Ommeganckst[raat]
Het boek (5) verschijnt bij Hoste .
(1) Meester Huyghe is een novelle van Rosalie Loveling, uitgegeven in
Novellen, 1874, 1887 2 , 1909 3 bij Ad . Hoste . Daarvoor was de novelle al
verschenen in Nederlandsch Museum .
(2) jan-Oom & Belle Trezeken van Rosalie Loveling werd ook gebundeld
onder de titel Novellen .
(3) Vijftig Franken is een novelle van de hand van Virginie Loveling, die
uitgegeven werd in de Nieuwe Novellen, 1876,
18 72 bij Ad . Hoste .
(4) Een Dure Eed van Virginie Loveling was in 1891 verschenen bij
Engelcke te Gent en in 1896 2 bij Vuylsteke te Gent .
(S) Poëzie en proza uit de werken van de beste Zuid- en Noordnederlandsche
schrijvers, samengesteld door Pol de Mont, verscheen inderdaad bij Ad .
Hoste te Gent . Wanneer de eerste druk verscheen, hebben we niet kunnen
achterhalen . In 1 893 werd het herdrukt, bij Ad . Hoste en er werd een tweede deel aan toegevoegd in 1898 . Het eerste deel was bedoeld voor de hoogste klassen van de lagere school, alle klassen van de middelbare scholen en
enkele klassen in de Vlaamse en Waalse athenea . Het poëziegedeelte bevat
Geboortegronden Het Liedje mijner Kindsheid van Virginie Loveling. In het
prozagedeelte werden van Virginie Loveling Fideel en Fideleken (een verhaal
voor kinderen, dat in 1883 al gepubliceerd was bij Ad . Hoste) en
Onverhoopte Gastvrijheid (een fragment uit De verdwaalden, ook gebundeld
in Novellen) opgenomen, van Rosalie een stukje uit Meester Huyghe.
Het tweede deel, uitgegeven in 1898, was bedoeld voor de normaalscholen, de vier hoogste klassen van de Vlaamse athenea en de drie hoogste klassen van de Waalse athenea. Daarin werden de gedichten Een zomerscha
Zondag en De Schoone Reis van Virginie en Vader en Moeder en De Verzoening van Rosalie Loveling opgenomen . In het prozagedeelte staan twee
stukjes uit Een Dure Eed: "Reine en haar doopkind Filip" en
"Zondagnamiddag" .
In 1899 werd de derde uitgave van het eerste deel gepubliceerd . Uit de
vorige uitgave was Onverhoopte Gastvrijheid van Virginie Loveling weggelaten ; de stukjes Fideel en Fideleken en Meester Huyghe bleven onveranderd .
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4 . Besluit
De uitgave van de briefwisseling rond Sophie heeft ons een breder
beeld gegeven van Virginie Loveling . We zien haar in relatie tot haar
uitgevers, haar vertalers en haar lezers .
Uit de brieven van haar uitgevers, Ad . Hoste en R N . van Kampen,
blijkt dat Virginie Loveling grondig geïnformeerd wou worden over
de gang van zaken . Ad . Hoste schreef haar op 6 februari 1892 : "ziehier het antwoord van den Heer van Kuyck op uwe opmerking' :
Blijkbaar was Virginie Loveling niet tevreden over de illustraties die
Van Kuyck voor Sophie aan het maken was en had ze gevraagd aan
Hoste om hem dat te laten weten . Hoste stuurde haar meteen het
antwoord van Van Kuyck door. Haar Nederlandse uitgever, R N . van
Kampen, stuurde Virginie Loveling de recensies die verschenen
waren in de Nederlandse bladen .
Ook wat de vertalingen betrof, wou Virginie Loveling niet buiten
spel gezet worden . IJverig las en verbeterde ze de Franse en Engelse
vertalingen, die eigenlijk niet meer waren dan pogingen en nooit uitgegeven werden . De correspondentie met de vertalers leren ons veel
over de manier waarop men toen vertaalde . J . Stecher was de enige
met vertaalervaring . Hij had Conscience al vertaald en kende de
Nederlandse taal en literatuur heel goed . Hij zou de vertaling laten
verschijnen in La Revue de Belgique, maar toen de redacteur van La
Revue Sophie te lang vond, zag Stecher af van de vertaling. Daarna
deed Auguste Vierset een poging. Zeer onder de indruk van Sophie,
vroeg hij aan Virginie Loveling, die hij niet persoonlijk kende, de
toestemming om Sophie te vertalen en om zo Wallonië met de roman
te laten kennismaken . Het lijkt erop dat hij, eenmaal met de vertaling begonnen, de klus zwaarder vond dan hij gedacht had . Hij
vroeg aan Virginie Loveling om hem te ontslaan van zijn taak omdat
hij enkele examens moest voorbereiden. Het duurde niet lang
vooraleer de volgende kandidaat-vertaler zich bij Virginie Loveling
aanbood. Het was de liberale arrondissementscommissaris Gustave
Van Butsele uit Oudenaarde . Voor hem was de vertaling van Sophie
interessant om te gebruiken in de propagandaslag tegen de katholieken . Met de hulp van Virginie Loveling kon Van Butsele de vertaling
voltooien . Ze heeft alles verbeterd, zelfs de drukproeven, maar of de
vertaling volledig gedrukt werd, is onduidelijk.
Ook met Jessie Couvreur, de vrouw die een Engelse vertaling zou
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maken, werkte Virginie Loveling samen . Ze bezocht de Couvreurs,
die ze al van vroeger kende, regelmatig . Als voorzitter van de Schoolcommissie stond Auguste Couvreur heel welwillend tegenover een
Engelse vertaling . Hij had het werk, dat hij aan zijn vrouw, die nog
geen Nederlands kende, wou overlaten, ook wel onderschat . Van de
vertaling kwam uiteindelijk niets terecht, hoewel de Couvreurs tot in
Londen en New York een tijdschrift hadden gezocht om Sophie in te
publiceren .
Naast de brieven van uitgevers en vertalers, zijn in het archief ook
veel brieven van lezers bewaard . Die zijn vooral afkomstig van familieleden, vrienden en critici . Aan velen had Virginie Loveling zelf een
present-exemplaar gestuurd . Ze voelde zich zeker niet te goed om
zelf een steentje bij te dragen tot het verspreiden van haar werk .
Doordat alle correspondenten Sophie prijzen en we alleen in de brief
van de Antwerpse beeldhouwer Vander Linden een kritische noot
vonden, naast veel woorden van lof, gaan we ervan uit dat alle minder gunstige reacties door Virginie Loveling naar de prullenmand
werden verwezen in plaats van naar het archief.
Er zijn ook enkele brieven van lezers bewaard, die spontaan
reageerden op het werk . Die vroegen dan om Lovelings toestemming om Sophie te gebruiken voor propaganda. Uit een brief van
de Mechelse uitgever van het politiek strijdblad Salvator, Victor
Heymans, uit 1901 blijkt dat Virginie Loveling ook zelf het initiatief had genomen om Sophie aan te wenden in de vurige strijd
tussen katholieken en liberalen . Ze engageerde zich dus actief voor
het liberalisme . Ze heeft er ook nooit mee toegestemd om de
scherpe kantjes van Sophie bij te schaven . De Nederlandse redacteur
van het Maconniek Weekblad, L .P Walburgh-Schmidt, had gevraagd om de typisch Vlaamse uitspraken te vervangen door
Nederlandse en de scherpste aanklachten tegen de clerus weg te
laten . Dit weigerde ze resoluut . Ze zou er altijd bij blijven dat ze
in Sophie de realiteit weergegeven had . Ook toen ze in 1913 onder
vuur kwam te staan toen de katholieke criticus Jules Persijn schreef
dat hij van Virginie Loveling zelf gehoord had dat ze Sophie toen,
in 1911, niet meer of helemaal anders zou schrijven . Dit zette een
hele polemiek in gang in de katholieke en liberale kranten . Talrijke krantenknipsels uit die periode werden bewaard door Virginie
Loveling, die kordaat optrad tegen de laster. Ze stuurde brieven naar verschillende kranten om haar standpunt te verkondigen .
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Dit schreef ze in de

Vlaamsche Gazet in

april 1913 :

Ik verzoek u beleefd het volgende in uw blad te willen opnemen, ter
gelegenheid van uw daarin voorkomende artikel over mijn boek
"Sophie" .
De laster van klerikale dagbladen laat mij volkomen onverschillig :
maar ik mag mijn vrienden niet laten denken noch veronderstellen,
dat ik "Sophie" nu anders dan vroeger schrijven zou .
Overigens, een boek als "Sophie" zou honderdmaal, om 't even door
wie verloochend worden, toch blijft het onomstootbaar als dokument bestaan .
Het is niet verloochenbaar . Het officieel schoolonderzoek, op last
der Kamers, destijds ingesteld in geheel het land, is daar om zulks te
bewijzen .
Noch aan de vorm noch aan de inhoud van "Sophie" zal ik bij herdrukken iets veranderen .
Dit zij een laatste maal gezegd .

Hoogachtend .
Virginie Loveling .'
Deze brief is nog maar eens het bewijs van het vastberaden karakter van Virginie Loveling en van het feit dat de uitgave van een deel
van de correspondentie ons beeld van de schrijfster en haar werk
heeft verbreed . In de brief geeft Virginie Loveling bovendien ook de
moderne lezers enige wenken over hoe die

Sophie kunnen

zien .

(1) HS 3426 Pl 198 .
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KRONIEK

CYRIEL BUYSSE oktober 1996 - september 1997

Het overzicht van de Buysse-evenementen staat dit jaar nadrukkelijk in het teken van de toneelopvoeringen, waarbij eens te meer een
hoofdrol was weggelegd voor Arca-directeur Jo Decaluwe. Vorig jaar
signaleerden we al dat het programma "Och Hiere God Toch" hem
in het verre Oosten had gebracht . Zijn eenmansbewerking en -vertoning van vier Buysse-verhalen bracht hem verder nog in Namibië,
waar hij op 9 april 1997 eregast was tijdens een Afrikaanse taalweek
die tot doel had het Afrikaans in Namibië te promoten . In De
Streekkrant. Gent Centraal van 24 april 1997 rapporteerde Wim van
de Velde dat de vertoning in de plaatselijke krant De Republikein
"taamlik humoristies en genietbaar" werd genoemd en vooral ook de
aansluitende "kaas-en-wyn" werd geapprecieerd, evenals "die idee
[ . . .] dat daar gesellig saamgekuier word oor 'n glasie wyn na die vertoning" . Jo Decaluwe bleek zelf al even opgetogen te zijn over zijn
Zuid-Afrikaanse tournee . "Och Hiere God Toch" is nu ook op tocht
doorheen Vlaanderen, zo deelde hij ons nog mee, met op 14 oktober een voorstelling in het Museum voor Schone Kunsten in het
kader van de tentoonstelling Paris -Bruxelles/Brussel-Parijs (twee van
de vier verhalen zijn hertalingen, door Buysse, naar de 19de-eeuwse
Franse schrijver Charles Deulin) . Eind oktober en begin november
volgt nog een reeks in het Gentse Theater Tinnenpot en voor januari-februari 1998 wordt een reeks in Teater Krakeel in
Gentbrugge geprogrammeerd . In de wervende tekst van de folder
wordt de productie zo voorgesteld : "God, engelen en pastoors zijn
nooit ver weg in het programma . Het rijke Roomse leven, gezien
door de bril van een bijzonder humoristische en milde Cyriel
Buysse" . Inmiddels houdt Jo Decaluwe ook zijn andere Buysse-producties op zijn repertoire . Typen speelde hij op 2 september 1996
voor de Orde van den Prince in Kaapstad en op 3 september voor
het Departement Afrikaans-Nederlands aan de Universiteit van
Stellenbosch . Voor het Departement Drama van dezelfde universiteit speelde hij op 5 september een verhaal uit "Och Hiere God
Toch" .
297

Een soortgelijke "zending" bracht Decaluwe nog in Praag, waar hij
in maart 1997 te gast was op een symposium 75 jaar Neerlandistiek
aldaar. De reacties van de plaatselijke studenten bleken gemengd . Ze
hadden wel oog voor de "joviale en levendige Vlaming", maar, zo
schreef Veronika in een plaatselijk studentenblad, "het grappige was
dat bijna niemand ze [de verhalen] kon volgen aangezien ze in een
Vlaams dialect werden verteld" . Moeilijk dus, voor Praagse neerlandici .
Maar toch bedankt, Jo Decaluwe! En waarom hij zo geboeid is
door Buysse en zoveel doet voor de bekendmaking van diens werk?
We vinden het antwoord in een bijdrage van PA . in Het Volk van
vrijdag 17 oktober 1997 : "Hij was een groot schrijver die veel
invloed op de volgende generaties heeft gehad . Hugo Claus heeft bijvoorbeeld enorm veel bij hem geleend en doet dat nog . Vrijdag is
gewoon een aangepaste versie van De biezenstekker. Buysses werk
blijft actueel" . Dixit Jo Decaluwe . Meer hierover heeft de lezer van
deze Mededelingen al gevonden in de bijdrage van Yvan de
Maesschalck .
Er zijn nog andere hernemingen van Buysse-producties te vermelden, en zelfs een nieuwe productie . Toneelgezelschap Wonnebronne
uit Beernem bracht Het gezin Van Paemel op 14, 15 en 16 maart in
Zaal Reigerlo te Beernem en op 21, 22 en 23 maart 1997 in de
Gemeenteschool te Oedelem . De regie was van Johan Bastiaensen,
de algemene leiding in handen van Patrick Brouckaert . Met dank
aan Luc Vandaele, die onze aandacht vestigde op deze voorstelling en
ons meedeelde dat hij deze in het West-Vlaams (Beernems) gespeelde versie zeer geslaagd vond .
Eind augustus (22, 23, 24, 29, 30 en 31) en begin september (5,
6 en 7) zette Jaak van der Helst een punt achter zijn veertigjarige
toneelcarrière met een herneming van zijn pakkende openluchtenscenering van Het gezin Van PaemeL deze keer in Sint-Niklaas, op
het erf van een achttiende-eeuwse bouwvallige hoeve in de
Galgstraat . Yvan de Maesschalck stond in voor de dramaturgie en
droeg ook bij aan de verzorgde programmabrochure . Deze productie werd in de plaatselijke Thuiskrant van de Denderstreek (23124
augustus 1997) door Guido de Munter een aanrader genoemd, "zelfs
al heb je Jaaks Gezin al eerder gesmaakt" . Want : "Hier voél je de
emotie" . Na afloop werd gemeld dat ongeveer 2000 toeschouwers
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getuige zijn geweest van deze ontroerende voorstellingen . Waarmee
we Jaak van der Helst graag nogmaals van harte willen feliciteren .
Buysses onverwoestbare klassieker van het naturalistische toneel
was afgelopen zomer ook nog op de televisie te zien . Op zondag 13
juli 1997 werd de verfilming door Paul Cammermans (1986), naar
een scenario van Hugo Claus en met Senne Rouffaer in de hoofdrol,
uitgezonden door het eerste net van de BRTN .
Ook de hier eerder al voorgestelde productie van Lente, een "volkse komedie" van Peter de Kemel, werd hernomen ; ze werd gebracht
door de Koninklijke Vereniging "Elck 't syne" te Destelbergen in
Zaal Berghine op 21, 22 en 23 maart 1997 . De regie werd gevoerd
door de auteur-bewerker Peter de Kemel .
We ronden af met nog enkele diversen . In het Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring Het Land van Nevele, jg .
XXVIII, afl . 3 (september 1997) verscheen een uitvoerige bijdrage
van Stefaan de Groote over "Arthur Buysse : liberaal volksvertegenwoordiger" . De auteur heeft hier interessante nieuwe informatie over
de familie Buysse bijeengebracht, die hem ter beschikking werd
gesteld door mevrouw Livine Sevens, weduwe van de kleinzoon van
Arthur Buysse . Broer Cyriel komt uiteraard ook ter sprake . In dezelfde aflevering van het blad van de heemkundige kring Het Land van
Nevele werd ook gemeld dat bestuurslid Jan Luyssaert in zaal Dutry,
Leernsesteenweg, heeft gesproken over "Cyriel Buysse, tussen fictie
en werkelijkheid" .
Ronny de Schepper nam een interview af van uw kroniekschrijf
ster en redactrice, over haar "troetelkind" het Cyriel Buysse
Genootschap (de term is van De Schepper) . Het verscheen in
Hoogste tijd, een uitgave van de Centrale voor Socialistisch
Cultuurbeleid, in het juninummer 1997 en nogmaals in het jongerenblad Nitro in september 1997 .
In de zomermaanden werd in Het Volk twee keer aandacht besteed
aan Buysse (met dank aan Sam de Graeve, die de berichten doorstuurde) . Op maandag 18 augustus werd de lezers een "triptip" aangeboden die rechtstreeks verwees naar "het land van Buysse" en het
Museum Rietgaverstede in Nevele . Jan Janssens, zoon van de
betreurde stichter-conservator van het museum, heeft inmiddels
laten weten dat hij het werk van zijn vader verder wil zetten . Hij wil
de Buysse-collectie van het museum ook verder aanvullen met
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audio-visueel materiaal . Nog in Het Volk verscheen een fragmentje
uit Buysses dagboek Zomerleven, gedateerd 4 mei, in de extra editie
over de Wereldtentoonstelling in Gent in 1913 .
We moeten helaas ook dit jaar weer onze kroniek afsluiten met een
bericht in mineur . Op zaterdag 9 november 1996 overleed te Gent
vrij onverwacht Jozef van de Casteele, actief lid van de heemkundige kring Het Land van Nevele en ook trouw lid van het Cyriel
Buysse Genootschap . Jozef van de Casteele schreef verscheidene
waardevolle bijdragen over de familie Buysse-Loveling . Hij werd 86
en was nog, kranig als altijd en zelfs vol nieuwe plannen (hij zou de
Franse vertaling van Zoals het was. . . bestuderen), aanwezig op de
avond bij notaris Duerinck op 28 september . We bieden de familie
onze gevoelens van sympathie en medeleven aan .
A .M .M .
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door Romain John van de Maele
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Correspondentie van de gezusters Loveling.
Brieven van en aan Paul Fredericq III

uitgegeven door Daniël Vanacker
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Een geannoteerde uitgave van de correspondentie

door Sylvie Engels
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De Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIII werden
in december 1997 gedrukt in een oplage van 500 exemplaren door
de drukkerij Sanderus n .v., Remgarden 36, 9700 Oudenaarde .

